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Sammanfattning ↓ 
Använder svenska förlag den annonsplats som ett pocketomslag utgör tillräckligt slagkraftigt? 

I den här studien undersöker jag processen bakom omslagsformgivningen, och försöker 

besvara frågan om varför många pocketböcker får omslag som inte stämmer med dess 

innehåll, och vad det får för konsekvenser.  

     Med hjälp av tre fallstudier baserade på romanerna Flickan från ovan (Alice Sebold 2002), 

Mannen som älskade Yngve (Tore Renberg 2003) samt Fördjupade studier i katastroffysik 

(Marisha Pessl 2006) visar jag hur romanernas svenska pocketomslag inte stämmer med dess 

innehåll, och varför det lett till att de upplevs som svårsålda i bokhandeln. Jag presenterar 

även egna förslag på hur omslagen hade kunnat se ut för att få större genomslag och lättare 

attraherat fler köpare. I fallstudierna utgår jag från min erfarenhet av arbete i bokhandel samt 

med reklam och grafisk formgivning och gör också intervjuer med formgivare, beställare av 

bokomslag samt marknadsföringsansvariga inom bokbranschen för att visa på hur svenska 

förlag, trots marknadsföringens ökade betydelse inom förlagsbranschen de senaste åren, har 

svårt att identifiera vad som är säljbart och i större utsträckning fokuserar på rent estetiska 

värden.i  

     Sökord: omslagsformgivning, bokomslag, pocketböcker, marknadsföring, design.  
Abstract ↓ 
Does Swedish publishing houses realise the value of a paperback cover when it comes to 

advertising? This study explores the process behind cover design, and tries to answer the 

question why many paperback novels are given covers that does not match the novel itself, 

and the consequences this might lead to.  

     In case studies based on the novels The Lovely Bones (Alice Sebold 2002), Mannen som 

älskade Yngve (2003) and Special Topics in Calamity Physics (Marisha Pessl 2006) I show 

how the covers of the Swedish paperback editions of these novels do not match the contents 

of the novel and why this means that these editions become difficult to sell. Furthermore, I 

present my own suggestions of new covers and explain why I think these would have 

managed to attract more buyers. I use my own experience of working in a book shop and with 

marketing and graphic design, but also interview graphic designers, editors and people 

working with marketing within publishing to show how Swedish publishing houses have 

difficulties identifying what will sell and instead mainly focuses on aesthetic values. 

     Keywords: cover design, book covers, paperback novels, marketing, design.  
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Inledning ↓ 
Den generella uppfattningen om bokomslag verkar vara att de förekommer i två versioner, 

fina och fula.ii Men värre än ett fult omslag är ett som inte speglar bokens innehåll, något som  

irriterar de flesta läsare men kan få allvarligare konsekvenser än så eftersom ett missvisande 

omslag får som följd att boken har svårt att hitta rätt målgrupp, vilket leder till minskad 

försäljning.iii Efter att under flera år arbetat i bokhandel har jag upplevt att förlagen ofta har 

svårt att skapa säljbara omslag, och min bakgrund som illustratör och grafisk formgivare har 

ytterligare stärkt min uppfattning om att förlag är dåliga bildbeställare.  

     I min uppsats försöker jag se förbi de rent estetiska värdena hos bokomslag, och istället 

visa på kopplingarna mellan grafisk design och ekonomisk vinst när det gäller pocketböckers 

omslag. Med hjälp av tre fallstudier undersöker jag romaner som enligt mig fått missvisande 

omslag och ger egna förslag som visar hur man med enkla medel hade kunnat få böckerna att 

sälja bättre. Jag försöker även ringa in vilka komponenter som är viktiga när man utformar 

säljbara omslag, och varför svenska förlag idag oftast misslyckas med just detta.  

 

Syfte / Frågeställningar ↓ 
Uppsatsens syfte är att presentera en aktuell bild av hur tankeprocessen bakom formgivningen 

av pocketomslag kan se ut i Sverige idag, och att visa att det i många fall saknas kunskap och 

engagemang när det gäller kopplingarna mellan omslagsformgivning, marknadsföring och 

ekonomi. Vidare diskuterar jag vilka faktorer som kan bidra till att skapa just säljbara 

pocketomslag, och varför. De frågeställningar jag försöker besvara i uppsatsen är följande: 

 

- Hur ser tankeprocessen bakom omslagsformgivningen av pocketböcker ut, och hur  

väl samarbetar och kommunicerar förlagen med sina omslagsformgivare?  

 

- Varför misslyckas svenska förlag i hög utsträckning idag med att skapa säljbara 

omslag som speglar en boks innehåll och når rätt grupp av köpare? 

 

- Vilka faktorer bör man från förlagens sida ändra för att skapa omslag som i högre 

utsträckning än idag är just säljande? 
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Urval / Avgränsningar ↓ 
Jag har valt att begränsa min studie till den svenska pocketmarknaden, eftersom det är där min 

egen kunskap och erfarenhet finns. De böcker jag analyserar är utvalda på grund av att jag 

upplevt dem som anmärkningsvärt svårsålda på grund av sina omslag då jag arbetat i 

bokhandel. I relation till dessa böckers innehåll och kvalitet anser jag att de borde ha lockat 

betydligt fler köpare, men att de misslyckats med detta just på grund av omslagen. Analysen 

fokuserar på romanernas svenska pocketomslag, och urvalet består av Mannen som älskade 

Yngve av norrmannen Tore Renberg (2003), Flickan från ovan av amerikanska Alice Sebold 

(2002) och Marisha Pessls Fördjupade studier i katastroffysik (2007), även hon från USA. 

Samtliga har hyllats av kritiker och läsare i respektive hemland, översatts till ett flertal språk 

och kan beskrivas som välskrivna bestsellers med en potentiellt bred målgrupp.iv  

 

Fallstudien som forskningsmetod ↓ 
Jag bygger min studie på fallstudier, vilket är en passande metod då jag studerar ett aktuellt 

fenomen.v Det centrala för en fallstudie är studier av processen bakom det fenomen man 

studerar och tillvägagångssättet består av att man samlar in, organiserar och integrerar 

information som resulterar i en slutprodukt i form av forskningsresultat. Forskare använder 

sig ofta av fallstudier för att skaffa sig djupgående insikter om en specifik situation.vi Egna 

observationer (i mitt fall erfarenhet av arbete i bokhandel och som student och frilans inom 

reklam och grafisk form) innebär att man får en direkt uppfattning och förstahandsbild av den 

företeelse man är intresserad av.vii  

     Förutom direkta observationer kan man även använda sig av systematiska intervjuer, och 

jag intervjuar i min uppsats ett antal personer i egenskap av bildbeställare och ansvariga för de 

omslag jag analyserar.viii På Månpocket har jag pratat med Johan Strid, förläggare och 

ansvarig för pocketutgivningen av Mannen som älskade Yngve, samt med Karin Nilsson, 

ansvarig för marknadsföring, som svarat på frågor kring Flickan från ovan. Gällande 

Fördjupade studier i Katastroffysik har jag intervjuat Nina Wadensjö, tidigare utgivningschef 

på Natur & Kultur, och ansvarig för den inbundna utgåvan, samt Katja Thydén, 

pocketansvarig på samma förlag, som svarat på frågor om pocketomslaget. Jag har även 

intervjuat Lina Kåberg Stene, som under många år arbetat med marknadsföring på Pocket 

Shop och Alfabeta, och därför har erfarenhet från både bokhandeln och förlagsbranschen.  
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Teori / Tidigare forskning ↓ 
Förutom fallstudier och intervjuer använder jag mig även av teoretiska källor om 

omslagsformgivning, pocketböcker och marknadsföring för att stärka mina resultat. Mina 

källor utgörs av uppsatser, artiklar och rapporter såväl som mer övergripande verk om 

bokomslag. Den största delen av den litteratur som finns tillgänglig på området fokuserar på 

vilka faktorer som får oss att köpa en viss bok och vilka komponenter som utgör ett tilltalande 

bokomslag medan vikten av att innehållet stämmer överens med förpackningen diskuteras 

mer sällan.  
 

Bakgrund ↓  
I en rapport från 2006 beskrivs pocketbokens unika möjlighet att nå ut till en stor krets genom 

olika kanaler, och hur handeln med pocket i Sverige är kommersiellt driven med Månpocket i 

spetsen. Företaget, som grundades 1980 som ett samarbete mellan Bonniers och Norstedts på 

initiativ av Per Gedin var ursprungligen tänkt som en motverkande kraft till den pocketkris 

som rådde i slutet av sjuttiotalet.ix 1989 började man arbeta med att engagera nya 

omslagsframställare vilket skulle resultera i mer varierade och säljande omslag, och samma år 

öppnade den första Pocket Shop-butiken på Centralstationen i Stockholm där böckerna 

skyltades med omslaget utåt. Mathias Engdahl, VD och grundare av Pocket Shop säger i 

rapporten att ”Sverige har världens bästa pocketutgivning, om man ser till utbud, omslag, pris 

och utgivningstakt”.x 

     En faktor som dock inte går att bortse från är att pocketboken är en produkt med kort 

livslängd, vilket gör att det samtidigt höjs varnande röster om en mättad pocketmarknad och 

begynnande överutgivning.xi De senaste åren har därför marknadsföring tillskrivits allt större 

betydelse inom bokbranschen samtidigt som intresset för god formgivning ökat.xii Många 

förlag lägger allt mer pengar på sina marknadsavdelningar eftersom man börjar inse vikten av 

ett säljande omslag, kanske eftersom studier visar att när en bok går dåligt beror det ofta på 

omslaget.xiii Bokens omslag är en unik förpackning då den är en del av produkten, och om 

man använder denna yta rätt utgör den en dynamisk annonsplats. Men hur ser egentligen ett 

säljande omslag ut? Handlar det bara om att försöka sticka ut i mängden, eller går det att 

kartlägga vad det är som gör att ett omslag hjälper eller stjälper en bok? 
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Flickan från ovan ↑ 
Alice Sebolds debutroman Flickan från ovan kom ut på Månpocket 2004 och blev en enorm 

försäljningssuccé. I hemlandet U.S.A. hade den under titeln The Lovely Bones ett par år 

tidigare snabbt blivit en omtalad bestseller som legat på topplistor och sålts till flera andra 

länder. Däremot hade den första svenska utgåvan (inbunden på Wahlström & Widstrand 

2003) inte gått speciellt bra. Men Månpocket tyckte att Sebolds debut skulle passa perfekt 

som bästsäljare i pocket, och vågade sig på en chansning som fungerade då boken idag sålt i 

runt 100.000 exemplar.xiv 

     Första gången jag såg boken bedömde jag den baserat på omslaget som en sentimental och 

mediokert författad underhållningsroman riktad till en kvinna ute efter något lättläst. Efter att 

ha läst den insåg jag dock till min stora förvåning att den var raka motsatsen till vad jag 

föreställt mig. Smart, svart humor och ett ovanligt slagfärdigt språk fyllde sidorna och det var 

lätt att identifiera sig med karaktärerna och miljön. Hur kunde jag ha uppfattat boken så fel? 

Svaret var naturligtvis omslaget, som jag återvände till flera gånger under läsningen, 

fundersam över hur man egentligen hade tänkt från förlagets sida.xv  

     När jag ett par år senare började arbeta i bokhandel påmindes jag om boken som 

överraskande nog överlevt i strömmen av nya pocketböcker och fanns kvar på hyllorna i ett 

par av de Pocket Shop-butiker där jag stod bakom disken. Den var en favorit hos personalen, 

men ovanligt svår att sälja in till kunderna. Det var inte en bok de plockade ned från hyllan på 

egen hand, och inte heller lätt att få någon att ta med till kassan efter att man själv introducerat 

den till de som bett om boktips. För att sälja den var man tvungen att säga saker som ”den är 

faktiskt bra” eller ”tänk bort omslaget”.  

     Från Månpockets sida var man inte imponerade av vare sig det amerikanska 

originalomslaget eller den svenska inbundna utgåvan, och valde därför att beställa ett nytt 

pocketomslag som man blev mycket nöjda med.xvi Enligt mig är det dock endast en ny variant 

på samma tema som de man ratade eftersom de tre omslagen signalerar samma sak, nämligen 

att boken först och främst är en sorglig och tragisk historia. 

     Att omslaget är svårsålt beror enligt mig på ett antal olika faktorer. Det svenska 

pocketomslaget går i ljusblått och grönt och pryds av ett foto med en flicka med nedböjt 

huvud och änglavingar som sitter på en äng, en bild som enligt mig är alldeles för sentimental 

för att passa bokens innehåll.xvii I mitt förslag till ett förbättrat pocketomslag för den svenska 

marknaden har jag istället valt att arbeta med rött, svart och vitt som basfärger. Dels för att få 

fram en mer positiv känsla än vad de kalla gröna och blå färgtonerna skapar, och dels för att 
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boken ska locka en bred målgrupp med fokus på unga kvinnor. Jag har arbetat med 

kollageteknik för att få omslaget att kännas mer modernt och inte så daterat som jag upplever 

Månpockets version. Foton av olika slag, flera av dem föreställandes två unga kvinnor, utgör 

en viktig del då romanens huvudperson drömmer om att bli fotograf och fotografier 

tillsammans med syskonrelationen mellan systern som går bort och systern som blir kvar är 

återkommande i handlingen, vilket jag ville att omslaget skulle spegla.xviii 

     När det gäller titeln så känns den svenska översättningen av den tankeväckande 

originaltiteln The Lovely Bones urvattnad och använd. Flickan från ovan för snarare tankarna 

till science fiction eller skräck än till en klassisk roman, och jag har som förslag döpt om 

boken till den mer klassiska och allmänna titeln En perfekt värld, återigen med en bred 

målgrupp i åtanke.  

     De citat man valt att använda på framsidan präglas av fantasilöshet. Över titeln står: 

”Hyllad topplisteroman!” vilket känns meningslöst då man inte talar om vare sig vilka som 

hyllat den eller vilka listor den legat på, vilket leder till att en potentiell kund blir skeptiskt 

inställd och undrar om man kanske blir lurad. Nedanför finns ytterligare ett citat: ”Otroligt bra 

läsning!” signerat Damernas Värld, vilket också är otydligt när det kommer till vem det är bra 

läsning för, och varför. Det hade varit bättre att vara mer konkret och istället presentera 

tydliga fakta som talar för sig själva. Även avsändaren talar om för kunden huruvida boken är 

något för henne eller honom, och en mer könsneutral avsändare med högre kulturellt kapital 

än Damernas Värld hade varit att föredra i det här fallet. Hade man varit nöjd med Damernas 

Värld hade citatet placerat överst på bokens baksida varit att föredra: ”Jag måste säga det 

direkt – läs den här romanen!” eftersom det är betydligt slagkraftigare. Nu är istället risken 

stor att man missar just det citatet och hoppar direkt till baksidestexten.xix 

     Jag har valt att använda mig av ett citat tillsammans med en kort baksidestext istället för 

den befintliga utgåvans sex citat, som med en baksidestext uppdelad i två delar konkurrerar 

med köparens öga om ytterligare två beskrivande texter. Förutom Damernas Värld citeras tre 

lokaltidningars intetsägande omdömen (”Flickan från ovan är en fantastiskt varm och vacker 

berättelse”, Gefle Dagblad, ”Alice Sebold är en mycket skicklig berättare och har ett njutbart 

språk, som frestar en till att sträckläsa boken”,  Nerikes Allehanda, ”Texten vibrerar av ömsint 

värme och nyfikenhet”, Nordvästra Skånes Tidningar) tillsammans med en recension ur 

Dagens Nyheter, som hade kunnat vara en passande källa för en bred, svensk målgrupp men 

där citatet dessvärre är missvisande och inte speglar bokens svarta humor och originella story: 

”…det är en roman som fått sitt stora genomslag därför att den skänker tröst och mening i en 

hemsk och hotfull värld.”.xx Det citat jag använder mig av har jag placerat på framsidan för att 
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locka läsaren att plocka upp boken och fortsätta till baksidestexten. Det speglar bokens 

innehåll och är signerat en passande avsändare: ”En av de märkligaste och mest minnesvärda 

läsupplevelserna på mycket länge. Oerhört underhållande, fruktansvärt sorglig, magisk och 

fantasifull!” Michael Chabon, författare till pulitzerprisbelönade The Amazing Adventures of 

Chabon and Clay.xxi 

     Baksidestexten har stor del i att många potentiella kunder ryggar tillbaka inför boken då 

den lyder: ”Susie Salmon är fjorton år gammal då hon blir våldtagen och mördad på väg hem 

från skolan. Hennes granne lurar henne till sitt gömställe under marken, ett dödens rum. Hon 

är hans senaste offer. / Från sin utkiksplats i himlen följer hon med medkänsla och växande 

insikt livet på jorden. Hon kämpar med att acceptera sin död, samtidigt som hon fortfarande 

klänger sig fast vid de levandes värd. Under många år följer hon mördarens förehavanden och 

polisens arbete, liksom sin familjs sorgearbete och vindlande öde. Tills den dag hennes 

önskningar ser ut att gå i uppfyllelse. Alice Sebold genomför ett häpnadsväckande 

förvandlingsnummer när hon av mörka beståndsdelar bygger denna hoppfulla berättelse.”xxii 

Texten känns platt och oengagerat skriven, bygger på upprepningar och radar upp handlingen 

utan att lyckas förmedla en känsla av bokens språk eller huvudperson. Inledningsmeningen 

skrämmer bort många potentiella köpare som inte vill läsa om våldtäkt och mord och väcker 

en känsla av kvällstidningsjournalistik snarare än av kvalitetslitteratur.xxiii  

     För att få fram Sebolds raka språk och samtidigt skapa en känsla av bokens huvudperson 

Susie använder jag istället romanens första stycke som baksidestext. Här berättar Susie själv 

att hon blivit mördad, vilket visar att boken är humoristisk snarare än sentimental och 

samtidigt visar vad berättelsen kommer att handla om och målar samtidigt upp den miljö den 

utspelar sig i: ”Jag hette Salmon. Ja, lax, alltså. Susie i förnamn. Jag var fjorton år när jag blev 

mördad den 6 december 1973. På tidningarnas fotografier av försvunna flickor på sjuttiotalet 

såg de flesta ut som jag: vita flickor med musbrunt hår. Det var innan barn av alla raser och 

kön började dyka upp på mjölkpaketen eller bland posten. Det var på den tiden när folk 

fortfarande trodde att sådana saker inte hände...”.xxiv 

     När det gäller romanens framtid skulle man kanske kunna tro att den inte existerar, och att 

förlaget borde vara mer än nöjda med att den sålt i 100.000 exemplar och överlevt på 

marknaden i fyra år, vilket är betydligt högre än genomsnittet för en svensk pocketbok, men 

ingenting har potentialen att lyfta en boks försäljning som en filmatisering, vilket gör att 

loppet skulle kunna vara långt ifrån över för Flickan från ovan. Filmen som bygger på boken 

regisseras av Peter Jackson (mest känd för filmatiseringen av J R R Tolkiens böcker) och 

beräknas ha premiär i början av 2009. Flera av de medverkande skådespelarna är flerfaldigt 
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prisbelönade och huvudrollen spelas av fjortonåriga Saorsie Ronan som nyligen nominerades 

till en Oscar för sin roll i filmatiseringen av en annan bästsäljande roman, nämligen Ian 

McEwans Försoning (Atonement).xxv En helt ny målgrupp av biobesökare skulle tillsammans 

med ett aktuellt filmomslag kunna skapa en enorm försäljningspotential. Från Månpockets 

sida kände man när jag intervjuade dem dock inte till inspelningen av filmen, och menade att 

det heller inte är en aspekt som nödvändigtvis spelar stor roll för försäljningen av en bok, 

eftersom det ständigt kommer nya filmer, och att man inte kan veta om de kommer att gå bra 

eller inte.xxvi  
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Inbunden amerikansk utgåva          Amerikansk pocketutgåva 

       
Svensk inbunden utgåva                 Svensk pocketutgåva 
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Svensk pocketutgåva 

 
Mitt förslag till svensk pocketutgåva 
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Mannen som älskade Yngve ↓ 
För författaren Tore Renberg, som tidigare skrivit romaner och kortprosa samt manus för film 

och tv blev romanen Mannen som älskade Yngve det stora genombrottet, och han blev 2004 

korad till en av Norges tio bästa författare under trettiofem år av Norsk Litteraturfestival och 

Morgenbladet. Hans böcker har sålts till ett flertal länder.xxvii Förläggaren Johan Stridh på 

Månpocket hade läst romanen privat och gillat den och Norstedts, som givit ut den inbundna 

utgåvan i Sverige släppte den gärna för pocketutgivning hos Månpocket, där den gavs ut i 

pocket 2005.xxviii  

     När jag såg boken första gången var min spontana reaktion att omslaget var 

anmärkningsvärt fult men att det hade högt uppmärksamhetsvärde eftersom jag sett och 

registrerat boken både i den butik jag själv arbetade och i andra bokhandlar. Jag hade till och 

med läst baksidestexten och bläddrat i boken men kommit fram till att den inte var för något 

mig. När jag äntligen läste boken både grät och skrattade jag, och blev vansinnigt imponerad 

av att Renberg lyckats fånga både den första kärleken och tiden i livet när man blir vuxen och 

på ett ovanligt personligt och originellt sätt.xxix Men trots att jag rekommenderade den till så 

många kunder jag bara kunde förblev den oerhört svårsåld.  

     Precis som bokhandeln måste sålla bort titlar för att göra plats för nya så kan inte heller 

grossisterna ha alla existerande pockettitlar i lager, vilket gjorde att Mannen som älskade 

Yngve snart försvann från Pocketgrossisten som är både Pocket Shops och 

Akademibokhandelns huvudleverantör. Möjligheten att specialbeställa boken från annan 

distributör eller direkt från förlaget finns naturligtvis, men om titeln inte säljer tillräckligt 

finns det ingen anledning att inte ge platsen till en mer säljande titel. Resultatet blir att boken 

försvinner från hyllorna.  

     Vad är då andledningen till att alldeles för få (närmare bestämt endast 8000) kunder har 

köpt Mannen som älskade Yngve? På Månpocket var man nöjda med det svenska 

originalomslaget, och ändrade bara detaljer inför pocketsläppet då man tyckte att omslaget var 

snyggt och ansåg att det passade målgruppen, vilken man betraktade som musikintresserade 

och inte äldre än fyrtio.xxx Själv ser jag bokens målgrupp som betydligt bredare, och skulle 

gärna sett den här romanen profileras som en bestseller som ”bara måste läsas”. Det är en av 

2000-talets mest lästa norska romaner och en historia som förtjänar många läsare.xxxi Precis 

som Flickan från ovan är den dessutom lättläst och rolig, och jag hade valt att lansera den 

som en generationsroman för de födda samtidigt som författaren, det vill säga runt mitten av 

sjuttiotalet, och som gick på gymnasiet i början av nittiotalet. Bokens titel är enligt mig för 
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lång och krånglig och klingar inte riktigt rätt. Mannen som älskar Yngve är Jarle, bokens 

huvudperson, men boken handlar lika mycket om inte mer om den mystiske Yngve och om 

Jarles mamma, flickvän Katrin och bästa vän Helge. Dessutom är Jarle långt från en man, 

snarare en pojke. Jag har därför valt att döpa om romanen till Yngve, vilket är mer slagfärdigt 

och lättare att komma ihåg.xxxii 

     Om titeln är problematisk så är omslagsfotot katastrofalt. I bakgrunden syns en norsk 

flagga, vilket endast verkar ha sin bakgrund i att författaren är norsk och boken utspelar sig i 

Norge. Romanen handlar inte på något sätt specifikt om Norge eller norsk nationalism, vilket 

gör att flaggan upplevs som en billig nödlösning. På framsidan ser man även ryggtavlan av en 

ung man klädd i tighta jeans, vit t-shirt, nitbälte med nyckelkedja och en palestinasjal som 

hänger ut ur ena byxfickan. På fotot ser sjalen, som förmodligen är tänkt att spegla 

huvudkaraktären Jarles politiska inriktning, dock mest ut som en rödrutig kökshandduk vilket 

gör att man istället för en vänsterpolitisk gymnasist snarare ser en grovt byggd diskplockare 

framför sig. Mannen på bilden ser både äldre och grövre ut än en pojke som går i gymnasiet 

och med undantag för palestinasjalen i byxfickan finns ingen koppling till huvudpersonernas 

klädstil. Titeln har placerats i en gul stjärna som för tankarna till matbutikernas 

extraprislappar vilket är ytterligare en referens som är omöjlig att koppla till boken.xxxiii  

     Bokens omslag stämmer i så pass liten utsträckning med innehållet att jag får intrycket att 

formgivaren inte läst den. Som tidigare student inom reklam och marknadsföring ser jag det 

som oerhört tabubelagt då den första regeln när du vill sälja något är att känna din produkt 

utan och innan. Hur ska man annars kunna veta hur målgruppen ser ut? Från Månpockets sida 

håller dock inte med om att omslagsformgivare måste läsa den bok som ska formges, med 

motiveringen att den som ska köpa boken inte heller har läst den, och att omslaget inte 

behöver spegla innehållet då det inte handlar om att illustrera boken utan att locka till köp.xxxiv 

     Jag har valt ett fotografi som omslag men istället för en person föreställer det en övergiven 

cykel som ligger slängd på en skolgård. Romanen utspelar sig huvudsakligen i skolmiljö, och 

cykelparkeringen där Jarle försöker ta kontakt med Yngve återkommer flera gånger i 

romanen. Istället för det citat som finns på originalets framsida: ”Mannen som älskade Yngve 

har allvar, humor och charm. Den är helt enkelt oemotståndlig.” (Borås tidning) använder jag 

ett citat plockat från samma utgåvas baksida: ”Och den som av någon outgrundlig anledning 

får för sig att inte läsa Mannen som älskade Yngve kommer resten av sitt liv gå omkring med 

en känsla av att något väsentligt fattas honom eller henne.”. (Gefle Dagblad). Extremt, 

säljande och betydligt mer slagkraftigt än det förra.xxxv På Månpockets version finns 

ytterligare ett bra citat, signerat en i sammanhanget passande avsändare i form av Svenska 
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Dagbladet, men som enligt mig förlorar sin udd eftersom det är kapat i båda ändar, och 

därmed signalerar till läsaren att det är taget ur sitt sammanhang: (”…den uppvisar en sådan 

berättarglädje och infallsrikedom att den är en ren fröjd att läsa…”) och jag har därför valt att 

plocka bort det från mitt omslag. 

     Bokens baksidestext är bra, men kunde i mitt tycke har varit skarpare. Jag utgick ifrån 

originalet men hämtade fler citat och meningar från bokens första kapitel som baksidestexten 

redan bygger på. ”Där är 1990 och det heter inte EU, det heter inte Ryssland, Pol Pot och 

prinsessan Diana lever fortfarande. Ingen har hört talas om sms eller Nirvana. Jarle Klepp går 

i tvåan i gymnasiet i Stavanger. Han spelar gitarr i rockbandet Mathias Rust Band, har 

palestinassjal och bestämda åsikter om det mesta. Men en dag börjar en ny kille på skolan, en 

riktig torrboll som lyssnar på Duran Duran och spelar tennis. Och till sin förvåning blir Jarle 

kär! Vem är denne märklige Yngve med det sorgsna och vackra leendet?” har istället blivit: 

”Det är 1990 och e-post är science fiction, internet är mumbo jumbo och ingen kan bränna 

sina egna cd-skivor. Ingen pratar om webbdesign, man kan inte få jobb som chattvärdinna och 

sms är det ingen som har hört talas om. Jarle går i tvåan i gymnasiet i Stavanger. Han spelar 

gitarr i Mathias Rust Band och bestämda åsikter om allt och inget. Men en dag börjar Yngve 

på skolan, och trots att killen är en torrboll som lyssnar på Duran Duran och spelar tennis blir 

Jarle kär! Vem är den märklige Yngve med det sorgsna leendet?”.xxxvi Små, effektiva 

förändringar som innebär att boken också skulle kunna locka fler yngre läsare som tycker det 

är spännande att läsa en berättelse som utspelar sig i en miljö där sms och internet inte 

existerar.  

     På baksidan finns en text om författaren som lyder: ”Tore Renberg är född 1972 i 

Stavanger. Han räknas som en av Norges främsta unga författare och har fått flera priser för 

sitt författarskap”. Där har jag lagt till stycket: ”Yngve är en av 2000-talets mest lästa norska 

romaner och har filmatiserats med premiär 2008”.xxxvii Även här finns alltså en film, som 

precis haft premiär i Norge och som förmodligen kommer att dyka upp i Sverige framöver. I 

dagsläget finns dock inga planer på filmomslag eller nylansering av boken från Månpockets 

sida.xxxviii Kanske vaknar tankarna när filmen når Sverige? 
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 16



 
Svenskt pocketomslag 

 
Mitt förslag till svenskt pocketomslag 

 17



Fördjupade studier i katastroffysik ↓ 
Gemensamma drag från Flickan från ovan och Mannen som älskade Yngve är att de är 

romaner med oerhörd potential som sålt mindre än de kunnat göra och haft svårt att baserat på 

omslag hitta rätt målgrupp. Dessutom har varken moderförlagen, (Wahlström & Widstrand 

samt Norstedts) eller Månpocket uppmärksammat att böckerna filmatiserats, vilket kunnat 

vara en enorm språngbräda för försäljningen. I mina alternativa omslag har jag fokuserat på 

målgruppen och det faktum att omslaget bör spegla innehållet både när det gäller romanernas 

språk och handling eftersom jag tror att det är avgörande faktorer för en ökad försäljning. 

     När Marisha Pessls debutroman Fördjupade studier i katastroffysik (Special Topics in 

Calamity Physics) kom ut i U.S.A. 2006 slog den ned som en bomb och rosades av en enad 

kritikerkår. Vad författaren tänkt sig som en mysterieroman späckad med litterära referenser 

för unga läsare blev istället en omedelbar favorit hos äldre kritiker. Filmrättigheterna är sålda 

och en film baserad på boken beräknas ha premiär under 2009.xxxix Romanen är en komplex 

historia på över femhundra sidor och handlar om sextonåriga Blue som tillsammans med sin 

far, som försörjer sig genom att föreläsa på olika universitet, spenderat största delen av sitt liv 

i bilen på väg mot ännu en ny stad. När far och dotter till slut bestämmer sig för att stanna på 

ett ställe längre än några månader får Blue äntligen jämnåriga kompisar, och en mycket 

märklig lärarinna. Snart leder ett flertal mystiska sammanträffanden Blue mot ett större 

mysterium, och en konspiration av gigantiska proportioner uppdagas.xl 

     Fördjupade studier i katastroffysik är ännu ett talande exempel på hur svårt bokbranschen 

har att skapa omslag riktade till rätt målgrupp. Det amerikanska originalomslaget som går i 

rött, svart, vitt och gult kan med fördel säljas till en bred kundkrets och återknyter också på 

olika sätt till romanens innehåll, men den svenska inbundna utgåvans omslag är istället en 

kopia av ett omslag ursprungligen skapat för den brittiska pocketmarknaden. Nina Wadensjö 

som var inköpsansvarig på bokens svenska förlag Natur & Kultur när den köptes in läste 

manuset i ett tidigt skede och kände direkt att det var något hon ville ge ut. När det kom till 

omslag skapade man inte ett nytt för den svenska marknaden utan valde att använda sig av 

den brittiska förlagan. Att valet föll på den förlagan och inte den amerikanska utgåvan 

berodde delvis på att man konstaterat att fler läsare valde det brittiska när de handlade boken 

över internet, men också på att man tyckte det var ”fantastiskt vackert”. Än en gång 

återkommer således retoriken kring det estetiska, medan säljbarhet inte nämns med ett ord i 

diskussionen.xli  
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Det brittiska omslaget som ”återanvänts” av flera andra europeiska länder består av en bild 

tagen från en cigarrlåda som föreställer en målad ros i ett blomsterarrangemang med gröna 

blad och små blå blommor i bakgrunden. Författarens namn och bokens titel är tryckt i 

ljusblått. Ryggen är rosa, prydd med en liten ros och blå stjärnor och baksidan ljusblå med en 

turkos undulat och fler rosa blommor. Många potentiella köpare uppfattar romanen, baserat på 

omslaget, som typisk ”chick-lit”, det vill säga lättläst litteratur om och för unga kvinnor.xlii 

Efter att ha läst boken funderade jag över om omslaget till en roman som var så späckad med 

vetenskapliga som populärvetenskapliga referenser kunde vara ironiskt menat men lyckades 

inte finna någon koppling. Det är överhuvudtaget svårt att koppla det brittiska omslaget till 

någon som helst referens i texten. Formgivarens tanke når inte fram och förblir därför ett 

mysterium för läsaren och den potentiella köparen.xliii 

     Jag ser bokens huvudsakliga målgrupp som litteraturintresserade kvinnor och män i alla 

åldrar som lockas av tjocka romaner med många referenser. I andra hand tilltalar den köpare 

ute efter mysterieberättelser eller detektivromaner. Båda dessa grupper förbiser det omslag 

Natur & Kultur valt att använda sig av när de möter boken i handeln baserat på det 

rosablommiga omslaget, medan de som faktiskt är ute efter chick-lit blir förbryllade när de 

läser på baksidan att romanen handlar om mord snarare än om kärlek.xliv  

     Vid skapandet av ett förslag till nytt omslag för den svenska pocketmarknaden har jag 

istället valt att ta fasta på möjligheten att boken skulle kunna säljas till såväl medelålders män 

som till tonårsflickor. Boken är full av referenser till platser, tidsepoker, människor och filmer 

vilket jag ville att omslaget i kollageteknik skulle spegla. På min framsida ser man därför en 

bild av Eiffeltornet och tre personer som pratar med varandra och som går att återkoppla till 

bokens karaktärer. Titeln, som jag ser som spännande och intressant både i original och 

översättning och därför inte har ändrat står tillsammans med författarens namn skriven i 

snirklig handstil på en fransk adresslapp då en resa till Paris är central för handlingen. På 

framsidan syns också en klocka som symboliserar den kartläggning huvudpersonen Blue 

försöker göra av passerad tid. Färgerna går i rött, grönt och vitt för att förstärka den 

könsneutrala känslan. Ryggen är enkel och typsnittet är tänkt att föra tankarna till femtiotal. 

Baksidan ska ge intrycket av ”det gamla Hollywood” och eftersom filmreferenser genomsyrar 

handlingen finns bilder på en gammal gatlykta, Sophia Loren, ett etui med cigaretter och ett 

paket tuggummi placerade över sidor från en anteckningsbok vilket är ytterligare en referens 

till boken där Blue antecknar sina ledtrådar i ett randigt block. Här finns en parallell till det 

brittiska och sedermera svenska omslaget där baksidans ljusblå bakgrund är svagt rutad med 
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små matematiska uträkningar här och var, enligt mig ytterligare en ologisk referens eftersom 

matematiska uträkningar inte är något som förekommer i boken i speciellt stor utsträckning.xlv 

     Istället för att använda mig av de existerande baksidestexterna som i allt för stor 

utsträckning fokuserar på lärarinnan Hannahs död och Blues upplevelse av att hitta henne 

hängandes från ett träd i skogen utgör ett kort stycke av boken min mer kryptiska 

baksidestext: ”Me Ilamo Azul. My name is Blue. Mitt namn är Blue. Här börjar historien.”xlvi 

På den brittiska pocketutgåvan finns ett citat jag anser är missvisande och därför valt att 

plocka bort på min version: ”Made me stay up all night reading. I loved this book” (Audrey 

Niffenegger, author of The Time Traveller’s Wife). Anledningen till att jag inte gillar citatet är 

att jag inte anser att de två böckerna har samma målgrupp, men också för att det känns 

menlöst och svagt. Däremot återfinns än en gång ett riktigt toppcitat överst på baksidan av 

samma utgåva (istället för som jag föredragit, på framsidan): ”Brilliant. Guaranteed to join 

The Secret History and The Virgin Suicides as one of those rare books to become a cult hit 

and instant classic.” (Sunday Telegraph).xlvii Perfekt! Slagkraftigt och med referenser till två 

titlar som stämmer överens med romanen. Trots detta har jag valt att inte använda citatet på 

mitt omslag utan hänvisar istället endast till hemsidan där det finns mer information om 

boken: ”calamityphysics.com”. Citatet finns dock med på den inbundna svenska utgåvan 

tryckt i minimal storlek längst ned till vänster på bokens baksida typograferat på ett upphackat 

och snirkligt sätt, svårt att lägga märke till och än svårare att läsa. I övrigt liknar det mesta på 

den svenska inbundna utgåvan sin brittiska förlaga. De enda förändringarna är att bokens rygg 

nu är röd istället för rosa och att man tagit bort och lagt till ett par citat.xlviii 

     Har Fördjupade studier i katastroffysik då lyckats nå sina läsare? Nina Wadensjö medger 

att den hype man hoppats på uteblev och anser att det till stor del berodde på att författaren 

Marisha Pessl ställde in sitt planerade Sverigebesök. Romanen fick dock ganska stor 

uppmärksamhet i media och var förlagets stora dragplåster inom skönlitteratur hösten 2007 

(bland annat fick de rosor som pryder bokens omslag göra detsamma på höstkatalogens 

framsida).xlix När jag intervjuar Katja Thydén som är pocketansvarig på Natur & Kultur 

berättar hon att den inbundna utgåvan sålt slut och att man därför bestämt sig för att 

tidigarelägga pocketsläppet (som tidigare var planerat till juni) till april. Då man var nöjda 

med det inbundna omslaget, enligt Thydén för att det ”stämde med vår bild av boken” 

fortsätter man med det på pocketutgåvan. Hon påtalar dessutom igenkänningsfaktorn, att man 

som köpare känner igen boken lättare om den liknar sin inbundna föregångare. I allmänhet 

föredrar hon dock omslag skapade specifikt för den svenska marknaden eftersom utländska 

omslag som ofta är mer grafiskt utformade tenderar att fungera sämre i Sverige. Hon hoppas 
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att boken ska ”ticka på” och ett framtida filmomslag kan man absolut tänka sig då det tenderar 

att locka en annan publik som vanligtvis inte läser böcker.l 

     En intressant aspekt är att det rosa omslaget nyligen ersatts av ett nytt, helt annorlunda 

omslag i Storbritannien vilket varken Wadensjö eller Thydén kände till när jag intervjuade 

dem. Special Topics in Calamity Physics kommer numera i ett omslag som om man ser till 

baksidestext och citat liknar sin föregångare på pricken men som istället för rosa är nattsvart 

och prytt med en blå fjäril och silverglänsande bokstäver. Perfekt som omslag för en 

ungdomsbok om vampyrer, men även denna utgåva omöjlig att sälja till en bred, vuxen 

målgrupp.  
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Amerikansk pocketutgåva            Brittisk pocketutgåva 

          
Senare brittisk pocketutgåva           Svensk inbunden utgåva 
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England              Tyskland 

          
Sverige              Nederländerna 
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Analys ↓ 
Är inte det faktum att jag både köpte och läste de böcker vars omslag jag kritiserar en 

indikator på att omslagen faktiskt var just säljande? Sanningen är att jag borde ha kastat mig 

över dem istället för att ha tvekat både länge och väl, och att omslaget skulle ha fungerat som 

en uppmuntrande snarare än skrämmande faktor.li Många artiklar om omslagsdesign 

fokuserar på ”grabability” och hur man egentligen bär sig åt för att skapa bokomslag som 

kunden plockar ned från hyllan.lii Enligt mig är nästa steg precis lika viktigt, nämligen att få 

kunden att ta med boken till kassan istället för att ställa tillbaka den. Att sticka ut är lätt, att 

hålla sig kvar betydligt svårare. I den brusande floden av ständigt nya pocketböcker är därför 

ett förlags backlist den livbåt man behöver för att överleva, och med rätt omslag och omsorg 

hade Flickan från ovan och Mannen som älskade Yngve idag kunnat vara två av Månpockets 

starkaste backlistkort. Hur det går för Fördjupade studier i katastroffysik återstår att se.  

     Idag säljer en bästsäljande pockettitel ofta tre gånger eller mer än vad Flickan från ovan 

gjort med 100.000 exemplar och att endast sälja 8000 exemplar av en bok som i fallet med 

Mannen som älskade Yngve är en katastrof.liii Natur & Kultur vill inte gå ut med uppgifter om 

hur många exemplar man sålt av sin inbundna utgåva av Fördjupade studier i katastroffysik, 

men om man är nöjd med att den inbundna utgåvan sålt slut kanske upplagan borde ha varit 

större eftersom uppgifterna krockar med att den upplevs som svårsåld av säljare i 

bokhandeln.liv Pocketbranschen har förändrats radikalt på bara ett par år, och idag har man 

bara lite drygt en månad på sig att få en titel att sälja innan den riskeras att plockas bort till 

förmån till en ännu nyare titel som kanske säljer bättre. Det är lätt att ge ut pocketböcker, men 

svårt att få dem sålda, och allt färre titlar säljer stort.lv Så varför inte hjälpa de bästsäljare man 

faktiskt sitter på att sälja stort med hjälp av omslagsformgivningen? Om man inte ens lyckas 

skapa säljande omslag till välskrivna och lättlästa romaner med brett tilltal är det enligt mig 

något som inte stämmer.  

     En filmatisering ökar inte bara försäljningen av en bok utan bidrar också till att boken 

stannar kvar i handelns kretslopp längre, vilket innebär att det idag är ett måste för förlagsfolk 

att även känna till vad som händer i filmbranschen, i synnerhet när det gäller de titlar man 

redan äger rättigheterna till och dessutom har ute på marknaden. Istället för att se film som ett 

konkurrerande medium bör man dra nytta av dess fördelar.lvi 

     Det existerar inget mystiskt, gyllene koncept för att skapa säljande bokomslag. 

Marknadsföring handlar snarare om att använda sin erfarenhet och kunskap på rätt sätt och att 

vara beredd att lägga ned hårt arbete. Om man inte känner produkten kan man heller inte 
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känna kunden, vilket gör att jag ser det som en självklarhet att formgivaren måste läsa den 

bok han eller hon ska skapa ett omslag för.lvii Vilken reklambyrå skulle göra reklam för kaffe 

utan att dricka det, eller för en bil man inte provkört, och än viktigare, vilken uppdragsgivare 

skulle tillåta det? Ett omslag vars grafiska profil stämmer dåligt överens med bokens innehåll 

och inte heller förmedlar bokens känsla eller några som helst referenser är lika svårsålt för 

handeln som juice packeterad i mjölkpaket.lviii  

     Dessvärre saknar många svenska förlag idag starka marknadsavdelningar, och vet i stor 

utsträckning inte vad de är ute efter med ett bokomslag vilket gör att de fungerar dåligt som 

bildbeställare.lix En pocketbok har inte samma målgrupp eller förutsättningar som en 

inbunden bok, och bokmarknaden ser olika ut i olika länder vilket gör att man i större 

utsträckning än idag bör överväga att skapa ett nytt omslag för en svensk pocketutgåva av en 

bok.lx Att försöka spara pengar på att återanvända ett omslag kostar istället förlagen mer 

pengar i uteblivna inkomster när boken inte finner sin väg till rätt köpare. Att ge formgivaren 

möjligheten att läsa ett färdigt manus och vara tydlig med hur målgruppen ser ut och vad man 

vill ha för omslag är tillsammans med bättre kommunikation med representanter från handeln 

oerhört betydelsefulla faktorer som många förlag idag dessvärre inte lägger ned tillräckligt 

mycket tid på.lxi Resultatet; färre böcker blir sålda och förlagens intäkter blir lägre än vad de 

behövt bli.lxii 

 

Slutsats ↓ 
För att lyckas på dagens pocketmarknad måste man som förlag kunna sin sak och engagera 

sig både inåt och utåt i framtagandet av ett pocketomslag.lxiii Att inte skapa tillräckligt säljbara 

pocketomslag skapar problem eftersom den litteratur man bestämt sig för att ge ut snubblar på 

mållinjen precis innan den är tänkt att nå ut till läsare och därmed dra in pengar till förlaget.  

     Formgivningen är kanske det enklaste och billigaste, och samtidigt det svåraste ledet i en 

boks produktion. Om förlagen lärde sig mer på området och samtidigt lärde sig att samarbeta 

med handeln på ett annat sätt än idag så skulle man nå fler läsare och göra större vinst.lxiv 

Trots att ett uppvaknande är på gång inom formgivning och marknadsföring är det många 

aktörer som fortfarande går i sömnen, och att det tack vare den tekniska utvecklingen är 

lättare än någonsin att skapa ett bokomslag innebär inte att yrket blivit lättare att lära sig.lxv 

Man borde kunna döma en bok efter omslaget, och förlagen borde inse att den viktigaste 

frågan inte är om ett omslag är fult eller snyggt utan att dem centrala frågan vare sig det gäller 

diktsamlingar eller deckare är: ”går det att sälja?”.lxvi  
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