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Abstract 

Dagens bokmarknad är starkt påverkad av bästsäljarkulturen vilket även märks av i genren             

självbiografi då många välkända personer väljer att skildra sina liv i bokform. Sedan tidigare              

finns det endast få studier om självbiografin som genre på bokmarknaden. I denna studie              

väljer vi att ta oss an en outforskad del av ämnet genom att studera självbiografiers               

omslagsformgivning. Därmed ämnar vi att upptäcka mönster och bredda kunskapen inom           

fältet. Studien syftar till att nyansera den existerande genreforskningen och göra den aktuell             

gentemot ämnet förlags- och bokmarknadskunskap. Vi har sammanställt statistik över det           

insamlade materialet som består av självbiografiska titlar och dess omslag. Urvalet är            

avgränsat till perioden hösten 2016 eller våren 2017. Genom en kombination av kvalitativ             

och kvantitativ metod samt en multimodal analys har vi kunnat hitta vissa mönster inom              

självbiografiers omslagsformgivning. Studien visar att självbiografiers omslagsformgivning       

för perioderna är starkt genrebundna. Formgivningens mönster och vad de förmedlar om            

genren har upptäckts i färgval, omslagsbilder, ordval i titeln samt hur författarens namn             

framträder på omslaget. Vi upptäckte även titlar som bryter mot genrekonventionerna och            

som använder sig av uttrycksmedel som är vanliga för andra genrer. 

 

Nyckelord: självbiografi, omslag, formgivning, genrekonventioner, titel, författarnamn,       

genreanspelning, omslagsfärger 

 

Keywords: autobiography, book cover, layout, concept of genre, title, author, genre allusion,            

cover colors 
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Inledning  

Under hösten 2016 och våren 2017 släpptes ett stort antal självbiografier på den svenska              

bokmarknaden. Många har rönt stor uppmärksamhet och blivit kommersiella framgångar på           

kort tid. Bland titlarna finns berättelser av både kända och okända personer, som på ett eller                

annat sätt framställer sig själva och sina liv litterärt och därmed blir en del av bokmarknaden                

som författare och litterära personligheter. I Höstens böcker – Litterära värdeförhandlingar           

2013 (Forslid, Helgason, Larsson, Lenemark, Ohlsson & Steiner 2015, s. 81) framhålls att de              

senaste decenniernas våg av självbiografiska verk bottnar i läsares så kallade           

verklighetshunger. Människor är i behov av att läsa om berättelser som skildrar en autentisk              

person och ett liv som inte är fiktivt, utan tillhör samma verklighet som de själva.               

Självbiografier är därför populära liksom många skönlitterära genrer. Genren är på samma            

sätt del av den bästsäljarkultur som Christian Lenemark (2015, s. 218) nämner och som hela               

tiden tycks breddas.  

Den självbiografiska genren är starkt konventionaliserad, både i sitt litterära innehåll och i              

sin formgivning. Det finns även exempel på självbiografiska verk som bryter mot genrens             

konventioner och använder sig av andra formmässiga uttryck. Genrens roll i formgivningen            

och dess olika komponenter kommer att diskuteras och undersökas i denna studie. Hur det              

litterära innehållet förpackas, med omslag, bilder, färger och titel, spelar stor roll för hur              

verket uppfattas av såväl marknaden som läsaren (Berglund 2016, s. 12). Boken som             

materiell vara med bland annat formgivning, bildmaterial och typografi är alla aspekter som             

bidrar till upplevelser av ”skönhet och njutbarhet” (Forslid et al. 2015, s. 75). Formgivningen,              

precis som det textuella, är viktig för upplevelsen av genren och av det litterära innehållet               

eftersom det har möjlighet att signalera både genretillhörighet och bokens stämning och tema.   

I denna studie kommer vi studera omslag av självbiografier som ingår i förlagens              

planerade utgivning under hösten 2016 och våren 2017. Vi utgår från materialet som             

presenteras i Svensk Bokhandels kataloger för båda dessa säsonger. Omslagen kommer att            

analyseras med hjälp av teorier om omslag samt Gerard Genettes teorier om paratexter i              

Paratexts (2010). Genom studien ämnar vi upptäcka mönster i omslagsformgivningen som           

sedan analyseras för att bidra med en förståelse för omslagens mönster och dess funktion.  
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Syfte  

Studiens syfte är att undersöka mönster och trender inom omslagsformgivning av           

självbiografier på den svenska bokmarknaden. Detta för att få en bättre förståelse för den              

självbiografiska genren och vad dess omslag kommunicerar och förmedlar till eventuella           

konsumenter.  

Det finns sedan tidigare inga studier om omslagsformgivning inom genren självbiografi,            

trots att det är en genre som bidrar med flertalet titlar på marknaden varje säsong. Därmed ser                 

vi ett intresse i att undersöka denna del av marknaden. Studiens relevans ligger därför i dess                

mål att bidra till forskningen inom ämnet förlags- och bokmarknadskunskap genom att            

studera omslagstrender och mönster inom den självbiografiska genren. På så sätt hoppas vi             

skapa underlag till en bredare förståelse för omslagsformgivning inom olika genrer. Studien            

undersöker ett antal titlars omslag med fokus på bildmaterial, typografi, titel, författarnamn,            

färger och delar som är utmärkande för specifika titlar. Vi vill lyfta hur mönster inom               

formgivning av självbiografier kan se ut, hur genren förmedlas och hur jaget framställs på              

omslaget. Målet är inte att kunna dra några generella slutsatser om hur omslagstrender             

genomgående ser ut på bokmarknaden, utan att bidra med exempel på hur det ser ut under de                 

specifika säsonger som studien är avgränsad till.  

Frågeställningar  

Studien grundar sig därmed i följande frågeställningar:  

● Vad finns det för trender på den svenska bokmarknaden när det kommer till omslag              

av självbiografier? Vilka genretypiska mönster kan vi se? 

● Vad förmedlar omslagens element och mönster? Vad har dessa för innebörd för det             

enskilda verket och för genren i stort? 

Material och avgränsning 

Materialet består av självbiografiska titlar ur utgivningssäsongerna hösten 2016 och våren           

2017. Det som utgör det främsta materialet är omslagen, det vill säga det som figurerar på                

framsidan av boken i form av bilder, färger samt titel och författarnamn. Materialet omfattar              
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56 titlar ur katalogen för hösten 2016 och våren 2017 och ger därmed ett brett material för att                  

undersöka mönster inom självbiografiers omslagsformgivning under dessa säsonger (se         

bilaga 11).  

För att undvika ett för snävt eller godtyckligt materialurval har vi gått igenom Svensk               

Bokhandels höstkatalog 2016 och vårkatalog 2017 sida för sida. Vi har noggrant valt ut titlar               

som faller under genren självbiografi, vilket resulterade i 56 stycken verk. Självbiografier            

som inte är med i katalogerna men som ändå givits ut under dessa perioder är därför inte en                  

del av det studerade materialet. För att säkerställa att titlarna är självbiografier har vi även               

gått igenom samtliga titlar i katalogerna som faller under bredare genredefinitioner som            

sakprosa och facklitteratur. För att försäkra oss om att titlarna är självbiografiska har vi tittat               

på information från förlagen och Adlibris. Informationen har bestått av både kategoriseringar            

på Adlibris och förlagens presentationstexter av titlarna där vi kunnat utläsa om verket är              

självbiografiskt eller ej. På Adlibris har titlarna bland annat kategoriserats som           

’’Självbiografi”, ’’Biografi” eller ’’Memoar”, och ibland har de även haft ytterligare           

ämnesspecifika genrebenämningar som ’’Familjebiografi”, ’’Uppväxtskildring” eller      

liknande. I de fall då boken saknade en kategori i katalogen har dessa kategoriseringar varit               

avgörande i dess ställe. 

Materialet hämtas därmed från tre olika källor: den främsta källan som utgör             

avgränsningen för materialet är SvB:s två kataloger från hösten 2016 och våren 2017. De två               

sekundära källorna som fungerar som komplement till katalogen är Adlibris och förlagens            

hemsidor där vi försäkrar oss om att omslagen ser ut som de gör i katalogen eller                

kompletterar då bildmaterial saknas i katalogen.  

Adlibris och förlagens hemsidor har varit behjälpliga eftersom det har funnits fall när              

kategoriseringar eller omslagsbilder i katalogerna har förmedlat motstridig information.         

Exempel på detta är när boken har fått en otydlig genredefinition. Det är även viktigt att ha                 

kompletterande källor för att säkerställa att böckerna kommit ut på marknaden. Materialet            

och informationen i katalogerna består av förlagens planerade utgivning, men i vissa fall har              

böckerna skjutits upp till en senare säsong. Vi använder oss i första hand av materialet som                

tillgängliggjorts i katalogerna, speciellt när det gäller vårens utgivning 2017 där en del av              

böckerna, i skrivande stund, ännu inte givits ut.  

Studiens främsta fokus ligger på att analysera hur genretillhörighet, handling och            

författarens persona framställs på bokomslaget. Däremot intresserar vi oss inte för           
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författarens offentliga- eller privata varumärke utöver det som signaleras på bokomslaget.           

Författarskapet kommer därmed endast att beröras utifrån omslagsbild, titel och namn eller            

om något författarspecifikt kan sägas vara synligt på omslaget. Studien berör           

självframställningar endast i den mån det ingår som ett genretypiskt drag eller en viktig del               

för ett specifikt omslag.  

Metod  

Metoden för denna studie bygger på en kombination av kvalitativa och kvantitativa analyser             

av materialet. I detta avsnitt kommer metoderna att presenteras och motiveras. Relationen            

mellan dem kommer motiveras både för att förklara metodernas roll i studien men också för               

att lyfta fram hur de kompletterar varandra och gör studien sann gentemot materialet. Genom              

att analysera studiens material vill vi undersöka hur omslagen till självbiografiska verk ser ut              

i stora drag under hösten 2016 och våren 2017. I studien genomförs en kvantitativ              

undersökning av ett stort material från säsongerna och sedan genomförs en kvalitativ studie             

av utvalda titlar. Vilka titlarna är kommer att presenteras och motiveras löpande under             

analysens gång.  

Genom kombinationen av det kvantitativa och kvalitativa i studiens metodval kontrolleras            

de svar som respektive metod ger genom användandet av metoder ur båda forsknings-             

strategierna (Bryman 2011, s. 562). Frågeställningarna rör både sådant som ska kvantifieras            

genom statistik samt sådant som kvalitativt analyseras genom exempel för att visa hur             

specifika titlar antingen följer genrekonventionen eller inte (Bryman 2011, s. 563).           

Kombinationen av metoderna leder även till mer fullständiga svar på frågeställningarna. En            

endast kvantitativ metod hade gett resultat som inte kan analyseras på samma djup, något              

som vi ämnar göra genom närmare analyser av exempelomslag (Bryman 2011, s. 564).             

Metodvalet blir därmed en förutsättning för att kunna besvara samtliga frågeställningar.           

Flervalsmetoder kan vara till stor nytta eftersom det kvantitativa i studien endast kan             

konstatera hur omslagen ser ut, den kvalitativa analysen kan ge oss en förståelse för varför               

(Bryman 2011, s. 575). Alan Bryman (2011, s. 566–567) tar även upp att den kvantitativa               

metoden är bra för insamling av statistik som gör det enklare att upptäcka oregelbundenheter.              

Oregelbundenheterna är sedan ofta av intresse för en mer processuell analys vilket är             

förknippat med kvalitativa metoder. Det vill säga, genom att kombinera metodstrategierna           

6 



 

kan både mönster och oregelbundenheter upptäckas samtidigt som möjligheten ges att studera            

dem och undersöka vad de kan bero på (Bryman 2011, s. 568). 

Studien är även teoristyrd vilket i detta fall innebär att materialet analyseras utifrån teorier               

och tidigare forskning om omslag och självframställning. Med bakgrund av Genettes           

definitioner av paratexter och olika teorier om omslag lyfts aspekter som är vanliga för              

genren självbiografier och sådant som återkommer i studiens material. Analysen tar även upp             

exempel på sådant som bryter mot genrekonventionen och aspekter som kan ses som mer              

specifika för ett visst författarskap eller kändisskap, samt sådant som som kan kopplas till den               

tematiska inriktingen inom genren. Med hjälp av teoretiska analysmodeller undersöks          

materialet och hur det på flera sätt förmedlar och skapar mening. Omslaget analyseras i denna               

studie som en enhetlig multimodal text som utgörs av flera beståndsdelar: bilder, typografi,             

färger och formgivning. Beståndsdelarna fungerar tillsammans för att skapa innebörd och           

visuellt uttrycka tema, stämning och genretillhörighet. Analyser av materialet på detta sätt            

kallas med ett samlingsnamn för multimodala analyser och kommer att användas som en             

teoristyrd metod och avgränsning i analysen (Berglund 2015). 

Vi vill undersöka vilka typer av mönster och trender som kan avläsas från omslagen och                

vad som utmärker sig. För att kunna visa på dessa mönster kommer statistik sammanställas              

för omslagen som baseras på frågor som ställs till materialet. För att besvara vissa frågor               

hämtas kompletterande information från förlagens presentationstexter. Frågorna behandlar        

färg, form, storlek på titel och namn på författaren samt vad/vem/vilka som figurerar på              

omslaget. Utifrån detta genomförs en analys av omslagstrender inom genren självbiografier           

med hjälp av exempel från materialet samt olika teorier om omslag. Frågorna som har ställts               

till materialet är följande: Är omslaget och titeln färgstark? Vilka färger framträder på             

omslaget? Figurerar en person på omslaget och är denne i så fall författaren själv? Om inte,                

vilket bildmaterial syns istället? Är författaren man eller kvinna? Är författaren en välkänd             

person sedan innan? Vilket fält kommer författaren från sedan tidigare? Vad är störst på              

omslaget: författarnamn eller titel?  

Frågorna är behjälpliga för att besvara vilka typer av trender som finns i omslags-               

formgivningen samt ger ett underlag för att sammanställa statistik utifrån vilken en analys av              

materialet kan genomföras (se bilaga 1–8). Materialet kommer även att kompletteras genom            

en jämförelse av olika variabler för att se om det finns några samband mellan dem. På så vis                  
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ämnar vi upptäcka om det till exempel finns samband mellan färger och hur författaren              

poserar på omslagen (se bilaga 9–10). 

Tidigare forskning 

Studier kring omslag har tidigare genomförts på olika sätt och likaså studier om             

självbiografier. Det vi kan se är dock att det saknas studier som kombinerar dessa ämnen.               

Den tidigare forskning vi har hittat där omslagsformgivning står i fokus är sammanställd i              

detta avsnitt.  

Nicholas Vanderschantz och Claire Timpany undersöker i sin artikel ”Who says you can’t              

judge a book by its cover?” (2013) hur akademiska böckers omslag faktiskt uppfyller syftet              

om att informera konsumenten om innehållet. De undersöker hur omslag på bästa sätt             

framhäver akademisk litteratur genom att studera bokens omslag. De tittar på hur boken är              

bunden samt hur färger, foton, illustrationer, typsnitt och dess storlek inverkar på            

omslagsdesignen och vad de kommunicerar till läsaren. De poängterar även i studien att             

omslaget säger något om konsumenten som köper boken och vem denne är (Vanderschantz &              

Timpany 2013, s. 1). Som ovan nämnt, lyfter de bland annat färger som en viktig faktor för                 

hur omslaget uppfattas då färger kan väcka känslor och signalera olika saker till mottagaren              

snabbare än hen kan läsa text eller uppfatta bilder. Den dominerande färgen på omslaget kan               

därmed skapa en uppfattning hos konsumeten angående vad boken handlar om innan de             

andra elementen hinner kommunicera något annat (Vanderschantz & Timpany 2013, s. 10). 

En mer omfattande samling studier om omslag finns i antologin Judging a Book by Its                

Cover (2007). Här belyser flera olika författare, genom fallstudier, omslagets roll på            

bokmarknaden och dess inverkan på försäljning och uppfattningen om boken. Nicole           

Matthews och Nickianne Moody som är redaktörer för boken har båda bidragit till innehållet.              

Matthews har skrivit introduktionen som ger en översiktlig bild av antologin och även belyser              

bokomslags syften (2007, s. xi). Angus Phillips har skrivit en av artiklarna i antologin. I               

artikeln ”How Books Are Positioned in the Market: Reading the Cover” undersöker han             

bland annat hur omslagsdesignen inverkar på köpbeslut samt hur de kan undersökas genom             

marknadsföringsstrategier som segmentering (2007, s. 19–30). För en större kontext har vi            

även tittat på Alexis Weedons artikel ”In Real Life: Book Covers in the Internet Bookstore”               

om omslag i internetbokhandeln (2007, s. 117). 
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Både Phillips och Weedon tycks ha inspirerat till studien Re-Covered Rose (2011) av              

Marco Sonzogni. Han citerar dem båda i början av bokens olika delar med citat från just                

Judging a Book by Its Cover som han menar är en av få akademiska böcker om bokomslag                 

(2011, s. 2, 6, 10). Sonzogni följer samma linje som ovanstående men väljer istället att               

undersöka ”how to judge a cover by its book” (2011, s. 4). Studiens andra del undersöker                

nämligen Umberto Ecos The Name of the Rose och alla dess olika omslag. Närmare bestämt               

studerar Sonzogni sambandet mellan texten och omslaget och exemplifierar med hjälp av            

Ecos bok (2011, s. 4). Studien genomför en semiotisk analys för att ta reda på vad omslagen                 

visuellt kommunicerar till konsumenten vilket Sonzogni menar är en ny riktning inom studier             

av bokomslag (2011, s. 4–5). Sonzogni (2011, s. 6) belyser även att det dittills inte finns så                 

många studier om bokomslag men att det ökar för varje år. Sedan tidigare finns det studier                

som snarare ger en historisk bild av omslag, detta har Sonzogni försökt kompensera för med               

denna fallstudie. 

Karl Berglund har skrivit boken Mordförpackningar: Omslag, titlar och kringmaterial till            

svenska pocketdeckare 1998–2011 (2016). I boken studerar Berglund hur ett antal           

framgångsrika deckare har sett ut i pocketformat och vilka komponenter som bygger upp             

omslagsformgivningen. Han tittar på vad som utmärker en deckare i pocketutgåva, vilka drag             

som är gemensamma för deckare och vilka deckaromslag som avviker eller går under andra              

nischer eller hybrider. Berglund undersöker vilka konventioner inom formgivning som tillhör           

genren deckare och i sin tur signalerar genretillhörighet. Studien undersöker på djupet            

deckargenren och dess förpackning, men det är samtidigt en undersökning i bredare            

bemärkelse. Studien är därmed nyttig i undersökningen av vårt eget ämne – vilken betydelse              

och funktion paketering och formgivning har för boken och det litterära innehållet.  

Teori 

I detta avsnitt presenteras olika teorier som kommer att ligga till grund för den analys som                

sedan genomförs i nästa avsnitt. Här går vi igenom omslagsteori med inslag från flera olika               

forskare vilket följs av Genettes teorier om paratexter. Utifrån det ges en djupare inblick i               

genrekonventioner och slutligen ges en överblick av självbiografin som genre.  
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Omslagsteori  

Omslaget behöver vara klart långt före inlagan då det används i marknadsförings- och             

säljsyfte för förlagen, det är en viktig del av bokens metadata när boken säljs online (Clark &                 

Phillips 2014, s. 177). En bra design kan vara avgörande för om boken säljer eller ej då ett                  

bra omslag kan vara det som gör att impulsköparen väljer just den boken. Men det blir även                 

allt viktigare att tänka på att bokens design ska fungera i flera format, både när det kommer                 

till inlagan och omslaget (Clark & Phillips 2014, s. 189). Ett omslags huvudsakliga syfte är               

att få boken att sälja men det fyller fler funktioner än så enligt Giles Clark och Angus Phillips                  

(2014, s. 201). Omslaget informerar konsumenten om innehållet, författaren, titel samt blurb.            

Designen av omslaget anpassas till målgruppen och innehållet för att attrahera men även på              

ett sanningsenligt vis informera konsumenten. Bilden som konsumenten möter när de ser            

framsidan på boken måste attrahera dem så att de plockar upp boken samtidigt som texten på                

omslaget måste vara typografiskt tydligt nog för att fungera i internetbokhandeln (Clark &             

Phillips 2014, s. 201). 

Vanderschantz och Timpany (2013, s. 10) lyfter att omslagsfärgen kan vara avgörande för              

om en konsument blir intresserad av en bok eller inte eftersom färger kommunicerar känslor              

och uppfattas snabbare än både text och bild. Vidare nämner de ett urval av färger och                

diskuterar vad de förmedlar enligt Terry Marks teori (2006). Författarna beskriver färgerna            

samt deras olika attribut och känslor som de kommunicerar, som att färgen gul uppfattas som               

positiv. De poängterar dock att det finns kulturella skillnader i hur färg upplevs             

(Vanderschantz & Timpany 2013, s. 10–11). Fotografier på omslag kan också kommunicera            

olika saker beroende på om de är svartvita eller i färg. Svartvita foton kan förmedla mer                

seriositet jämfört med färgfoton som istället kan upplevas vara kommersiella och mindre            

sofistikerade. De svartvita fotografierna kan upplevas som mer sanningsenliga samt förmedla           

mer integritet än färgfoton, de kan även framstå som strama (Vanderschantz & Timpany             

2013, s. 12).  

Bokens omslag ska ge konsumenten en skymt av innehållet i boken, som därmed fungerar               

som reklam för vad konsumenten får om de köper boken. Weedon (2017, s. 117) menar att                

omslaget kan fungera som en tröskel mellan den kommersiella arenan och den mer intima              

texten som istället är som en dialog mellan författaren och läsaren. Därmed kan omslaget              
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bjuda in till läsning och den intima dialogen trots att boken verkar i den kommersiella och                

opersonliga arenan. På så vis lockar omslaget konsumenten att överväga om de ska plocka              

upp boken, om de ska köpa den och om de ska läsa den. Därmed är det väldigt viktigt att                   

konsumenten ser omslaget för att leda hen in i funderingar kring boken och förhoppningsvis              

till ett köp. Omslag hjälper även konsumenter genom att placera boken, tala om för dem om                

den är för dem, vilken dess genre är samt vem som förväntas läsa den (Matthews 2007, s. xi;                  

Clark & Phillips 2014, s. 230). Designen bör även ha likheter med andra titlar inom genren                

för att konsumenten ska bli intresserad (Phillips 2007, s. 24). Konsumenten ska uppleva att de               

känner igen omslaget och känner trygghet i att plocka upp boken. Valet att plocka upp en bok                 

har stor inverkan på köpbeslutet då det är fem gånger mer troligt att konsumenten köper               

boken när de väl har plockat upp den (Phillips 2007, s. 29). 

Färger, titel samt författarens kön indikerar om boken riktar sig till kvinnor eller män som                

målgrupp. Clark och Phillips (2014, s. 230) menar att om boken riktar sig till kvinnor kan det                 

avleda mäns intresse. Exempelvis finns det förutfattade meningar som gör att färgen rosa och              

även ett kvinnligt författarskap förmedlar att boken är ämnad för kvinnor (Clark & Phillips              

2014, s. 230; Phillips 2007, s. 23). Konsumenter väljer även böcker utifrån vad de kan               

komma att säga om dem som köpare, genom valet av böcker kan personer kommunicera vem               

de är och vad de tycker. Böcker går mot att vara en accessoar som ska visas upp och på så vis                     

bidra med en viss känsla när boken läses bland andra eller när den ligger framme för gäster                 

att se (Phillips 2007, s. 20–21). Konsumenterna måste känna sig bekväma med hur författaren              

presenteras. Omslaget och boken ska även passa ihop med vem de är men det måste även                

stämma överens med hur hen uppfattar författaren. Om omslaget inte matchar innehållet,            

genren eller författaren kan det göra att boken placeras fel i bokhandeln eller uppfattas fel av                

konsumenten, något som kan vara förödande för bokens försäljning (Phillips 2007, s. 30). 

Även författarens varumärke kan ha inverkan på omslagets formgivning (Clark & Phillips             

2014, s. 230). Claire Squires (2007, s. 87) menar att författarnamnet är ett av de viktigaste                

sätten för att ge boken ett starkt varumärke och Phillips (2007, s. 21) lyfter fram studier som                 

visar att läsare hellre följer en författare de redan tycker om. Vem författaren är har blivit en                 

av de viktigaste faktorerna för konsumenternas val av böcker – över pris och recensioner,              

men även omslaget i sig är en viktig faktor i valet av böcker (Phillips 2007, s. 21). Genom att                   

konsumenterna känner igen författaren blir de mer benägna att läsa hens böcker vilket i sin               

tur leder till att förlagen är mer benägna att lägga tid och pengar på författarskapet då en                 
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publik redan finns där. Att författaren redan är känd gör det även lättare att nå målgruppen då                 

kunskap om den redan finns innan boken kommer ut. Kändisskapet och kunskapen om             

målgruppen bidrar i sin tur till ökat värde för författarens varumärke (Squires 2007, s. 87).               

Författarens namn kan också fungera som en varumärkesstämpel på boken men namnet är             

främst där för att informera konsumenten om vem som skrivit boken. Texten som utgör              

författarens namn ska designas och frågor som ifall namnet ska vara större eller mindre än               

titeln behöver ställas (Squires 2007, s. 87). Squires (2007, s. 87) menar att om författarens               

namn är större än titeln så är det en indikation på hur betydande författarens namn som                

varumärke är för marknadsföringen. 

Bokens omslag har alltså flera olika syften men Thom Berthelmess (2014) väljer att              

definiera det som att designen av ett bokomslag har tre olika ansvar. Ansvaren utgår från               

olika aktörer som har med boken att göra. Det första är ansvaret gentemot boken där omslaget                

ska kommunicera vad boken handlar om och hur boken är. Omslagets bilder kan säga något               

om karaktärer, miljö och handling samtidigt som omslagets stil kan säga något om ton,              

stämning och berättandet (Berthelmess 2014, s. 74–75). Ett foto kan säga mycket om tiden              

och personen som skildras, omslaget ger därmed konsumenten förväntningar på vad boken            

kommer att handla om. Det andra ansvaret är gentemot förlaget, omslaget måste ge boken en               

unik identitet och se till att boken säljer (Berthelmess 2014, s. 76). Många förlag är benägna                

att följa mallar och efterlikna tidigare framgångar men Berthelmess (2014, s. 76) menar att              

det ofta är det enkla som når framgång och sticker ut. Det tredje och sista ansvaret är                 

gentemot läsaren som ska informeras om innehållet och samtidigt bli intresserad utan att             

omslaget avslöjar för mycket (Berthelmess 2014, s. 78). 

Sonzogni (2011, s. 16) har en annan uppfattning och menar att omslaget har tre olika                

funktioner som alla utgår från konsumenten och läsaren. Omslaget ska ge konsumenten            

information så att hen kan välja om de vill läsa boken eller inte. Det ska även informera                 

konsumenten genom att visa upp författare och titel samt sammanfatta innehållet i bild och              

text. Slutligen ska omslaget påminna läsaren om vad hen redan vet om texten. Dessutom har               

bilder på bokomslag ett stort ansvar då det ska porträttera en hel text (Sonzogni 2011, s. 21).  

Det finns alltså flera syften för ett omslag, men även ansvar som Berthelmess diskuterar               

och slutligen funktioner som Sonzogni tar upp. Alla dessa olika varianter som används för att               

definiera hur ett omslag bör se ut och vad det bör kommunicera utgår dock alla från samma                 

premiss, att omslaget inte längre bara finns där för att skydda innehållet. 
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Paratexter, författarnamn och titlar 

Genette definierar i sin bok Paratexts: Thresholds of Interpretation (2010, s. 14) begreppet             

paratext. Han delar upp begreppet i olika delar, kartlägger deras innebörd och funktion samt              

det paratextuella fältet. Genette formulerar paratextbegreppet som materiellt bundet till den           

fysiska boken eller annat fysiskt material (tidningar, reklamblad m.m.), något som har            

förmåga att skapas, förändras, blekna och försvinna med tiden. När Genettes studie först             

publicerades 1987 så var detta fallet, boken och annat tryckt material existerade endast i              

fysisk form under denna tid. För att paratextbegreppet ska vara användbart i den här studien               

måste vi förstå att vi har en annan utgångspunkt än Genette hade och vi måste reflektera över                 

hur vi applicerar Genettes verktyg på en marknad som idag är beroende av, och till stora delar                 

existerar i digitalt format.  

Begreppet paratext formuleras som ett paraplybegrepp som innefattar olika delar men som             

alla, på ett eller annat sätt, cirkulerar kring boken. Här kommer vi inte beskriva alla Genettes                

delar utan endast de som är användbara för vår uppsats. I stora drag kan paratext delas in i två                   

element: peritext och epitext där det förra är materiellt bundet till boken (omslaget, titeln,              

författarnamnet och texten i sig) och det senare är material som är frikopplat från boken men                

som på något sätt behandlar verket eller författaren (recensioner, författardagböcker/bloggar,          

marknadsföringsmaterial m.m.)(Genette 2010, s. 345). Eftersom denna studie undersöker         

omslag blir peritextbegreppet mest centralt. Här ryms allt från omslagsbilden till faktisk text             

som titel, författarens namn och en eventuell genrebestämning, vilket fungerar som           

informativ paratext (Genette 2010, s. 4–11). 

Vår studie utgår från det första formatet som boken publiceras i. Däremot studerar vi inte                

den fysiska boken i sig utan endast det presentationsmaterial som delges av förlaget i SvB:s               

katalog, både den fysiska katalogen och den digitala versionen. Denna information           

produceras av förlaget och är därmed förlagets epitext vilket definieras av Genette som             

material som släpps i reklam- och marknadsföringssyfte. Epitext är ett brett område som har              

sin funktion på många olika platser: recensioner, kritik och intervjuer i olika fysiska och              

digitala medier. De finns även på platser direkt kopplade till försäljning som bokhandlar,             

förlagens hemsidor och i kataloger. Det är alltså denna sista plats som är av störst relevans för                 

vår studie. Det är även relevant att prata om underkategorin prior paratext som vi här               
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kommer kalla förhandsparatext vilket innebär material som delgetts marknaden av författaren           

och förlaget innan boksläppet. En annan underkategori till epitexten är originalparatext som            

innebär material som släpps samtidigt som boken, denna kan komma att bli relevant då viss               

information om boken ändras i samband med själva boksläppet (Genette 2010, s. 345–347).  

Författarnamnet har en tudelad funktion för boken. Den första är som informativ paratext              

som hänvisar till den person som är juridiskt ansvarig för boken och står som yttersta               

upphovsperson. Namnangivelsen placeras idag nästan alltid på omslagssidan och på          

kolofonsidan, dessa två positioner är författarnamnets obligatoriska placeringar. Namnet kan          

både vara det egna författarnamnet eller en form av pseudonym. I flera fall har boken en                

medförfattare eller en spökskrivare vars namn också delges på omslaget. Namnet på personen             

om vilken självbiografin ”handlar om” kan då istället stå på annat ställe, exempelvis i titeln               

(Genette 2010, s. 40–42). 

Författarnamnets andra funktion är en indirekt kontraktuell koppling som symboliserar           

förbindelsen mellan verkets innehåll eller handling och personen vars namn angivits på            

boken. I de fall då personen är känd sedan innan fungerar författarnamnet även som en form                

av signatur, kanske till och med autograf, och tillför en identitetskoppling eller personlighet             

till verket (Genette 2010, s. 40). Signaturer och autografer kan skänka boken            

autenticitetsvärde som knyter an till upphovspersonen och synnerligen då det gäller ett            

självbiografiskt verk förstärker känslan av att boken kommer direkt från skribenten. Boken            

förbinds med upphovspersonen och erhåller på så sätt mervärde i läsarens ögon. Detsamma             

gäller med porträtt på författaren som symboliserar själva förbindelsen mellan personen och            

verket (Forslid et al. 2015, s. 80). 

Titeln är, enligt Genette (2010, s. 55–67), ett informativt paratextelement. Den är både en               

del av omslaget och dess estetik och samtidigt ett separat segment som fyller en informativ               

funktion. I studien gör vi en särskiljning av själva huvudtiteln, som vi helt enkelt kallar titel,                

och undertiteln som båda fyller olika funktioner på omslaget. Titeln fyller tre viktiga             

funktioner enligt Genette: 1) att identifiera verket, 2) att locka läsare till att konsumera verket,               

samt 3) att tematiskt spegla bokens handling och skapa ett unikt uttryck för just denna bok.  
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Genrekonventioner 

Squires (2007, s. 71) framhåller vikten av att placera boken i en genregrupp. Det görs för att                 

organisera och strukturera upp på en marknad som varje säsong svämmar över av nya titlar.               

Ann Steiner beskriver i Litteraturen i mediesamhället (2015, s. 117) genre som marknadens             

sätt att betrakta olika verk. Bokens genretillhörighet signaleras genom hur den förpackats            

med papperskvalité, formgivning, omslagsbilder och färger. Inom det litteraturvetenskapliga         

forskningsområdet utgör genrebegreppet komplexa teorier om stilistik, sociala konventioner         

och värderingar medan det för bokbranschen är ett grepp för att organisera titlar i              

marknadsföringssyfte. Genretillhörighet är avgörande för vilka försäljningskanaler verket går         

genom för att nå rätt målgrupp och läsare. Enligt Genette (2010, s. 224–229) fyller              

genrebestämning en minst lika viktig funktion för läsaren då den agerar som            

identifikationsmarkör och hjälpmedel i läsarens bokval. I relation till Genettes teori om            

paratexter skriver John Frow (2015, s. 115) att de paratextuella elementen kan fungera som              

en ram vilket definierar genren och därmed hjälper till att genrebestämma en titel. 

Squires (2007, s. 75) benämner bokens materiella utformning och utseende som ett sätt att               

återge och spegla genretillhörighet och bokens innehåll. Bokens utseende och form är            

ofrånkomligen sammanlänkat med dess innehållsliga vara. Formgivningen innehåller        

specifika komponenter som ska signalera genretillhörighet och innehåll vars budskap ska nå            

ut hela vägen till läsaren. I Berglunds studie (2016, s. 31–35) undersöks deckaromslagens             

genreindikatorer i formgivningen. Berglund konstaterar att pocketdeckarnas formgivning        

följer tydliga visuella konventioner som på olika sätt indikerar genretillhörighet. Blodstänk,           

specifika skuggningar eller hotfulla färgval samt bildmotiven är exempel på formgivning som            

följer visuella konventioner.  

Teorierna som har beskrivits ovan ämnar ge ett underlag till analysen. Omslagteorierna ger              

en förståelse för hur omslag formges och vad visuella konventioner som färger och bilder kan               

kommunicera. De ger även en förståelse för vilka syften, ansvar och funktioner som är              

betydande för omslagsformgivning. Teorierna om paratexter utgör användbara begrepp och          

verktyg för att definiera och analysera materialet och omslagens uppbyggnad. Begreppet           

genrekonventioner används i studien för att definiera de komponenter som placerar verket            

inom ramen för den självbiografiska genren. 
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Bakgrund 

Genre är ett sätt att typbestämma exempelvis text, tv och film. En genre kan därmed förklaras                

som texter med likartad struktur samt ämnesinnehåll. Verk som klassas inom samma genre             

kan uppfattas vara formelbaserade och till viss del förutsägbara på grund av dess likheter              

(Lindgren 2009, s. 92). Genrer kan sägas utgöra ett ramverk som samtidigt är flexibelt och               

olika genrer kan därmed vara i dialogiska förhållanden till varandra. Genre handlar alltså om              

texters relation till andra texter vilket ger dem en intertextualitet genom vilken de samverkar              

och påverkar varandra (Lindgren 2009, s. 93).  

Philippe Lejeune har varit mest framträdande i forskningen om självbiografier. Han har i              

sin bok Le pacte autobiographique (1975) försökt skilja fakta från fiktion i självbiografier             

och menar att skillnaden bygger på kontraktet eller pakten som upprättas. Pakten ska             

definiera namnidentitet mellan författare, berättare och bokens huvudperson som samma om           

det ska vara en självbiografi (Lenemark 2009, s. 92). På senare tid har det även uppkommit                

diskussioner och studier kring performativ biografism som kommer i två former. Det ena             

fallet rör sig om iscensättandet av en person, det vill säga när medier skriver och talar om en                  

person och hens privata sfär. Det andra fallet rör sig istället om att en person iscensätter sig                 

själv biografiskt och därmed tillskriver sig en identitet som i fallet med självbiografier             

(Lenemark 2009, s. 104). Dessa två fall blir som två sidor av samma mynt i dagens samhälle                 

där medieutvecklingen har lett till att det privata och det offentliga flyter samman. Den som               

uppträder i offentligheten förväntas även framträda med det privata. Offentliga personers           

”valuta” för att få utrymme i det offentliga är det privat-biografiska stoffet och det kräver en                

stor kontroll över den personliga framtoningen och representationen på den mediala scenen.            

Det är delvis riskfyllt och därmed av största vikt att spela det biografiska kortet rätt för att                 

inte skandaliseras. Dock kan ingen ha full kontroll över sin representation eller            

självframställning i dagens mediesituation (Lenemark 2009, s. 149). 

Boel Hackman (2015, s. 176) skriver att genren självbiografi delvis är ”ett privilegium för               

betydelsefulla och representativa personer att berätta om sina liv”. Men det är inte bara så               

genren fungerar utan den kan även vara en strategi för de marginaliserade som vill göra sin                

röst hörd. Christian Lenemark (2015, s. 217) skriver om självframställningar och att de idag              

sprider sig till fler medier än bara litteraturen, till exempel är de vanliga i bloggar. Men han                 
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lyfter även att inom forskningen kring självframställningar har alltid litteraturen och           

självbiografier haft en hegemonisk ställning. Idag anses dock litteraturen inte längre vara det             

primära mediet för självframställningar i och med sociala medier och bloggar. Dock är             

självbiografier fortfarande en genre som ”lever och frodas, och i allra högsta grad är drivande               

i den bästsäljarkultur som inom dagens litterära värld är så påtaglig” (Lenemark 2015, s.              

218). Denna bästsäljarkultur tycks bero på ”vårt nutida begär att ta del av ’verkliga’              

berättelser” (Sarrimo 2012, s. 15).  

Självbiografier har även en lockande autenticitet då privatperson och offentlig person            

sammanfaller. Förutom lockelserna tycks det vara effektivt för självbiografier att          

marknadsföras då de automatiskt ger en personinriktad marknadsföring som kan locka till sig             

läsare vilket ofta sker i samband med att författaren som person medialiseras (Sarrimo 2012,              

s. 33, 49). Cristine Sarrimo (2012, s. 162–163) skriver att sanningsanspråket är ett             

grundläggande kännetecken för biografier. Självbiografiska texter antas vara sanningsenliga         

och att de skulle vara sanna tas därmed för givet av både läsare och forskare. Vidare förklarar                 

hon att även om så inte skulle vara fallet så får författaren av självbiografier sin auktoritet                

från att de gör anspråk på att säga sanningen. Sanningsanspråket undersöks av medierna för              

att verifieras. Det är viktigt att vara medveten om det då självbiografier idag marknadsförs              

som sanna vilket i sin tur skapar en speciell relation mellan författare och läsare.  

Analys 

Detta avsnitt är uppdelat utifrån olika fokus. Analysen börjar med att undersöka hur genren              

förmedlas och hur genreanspelningar framgår i titeln. Sedan följer en analys av färgerna och              

bilderna på omslagen. Efter analysen av de estetiska delarna av omslaget analyseras element             

som avviker från genrekonventionen. Studien undersöker slutligen vilken funktion         

författarnamnet kan ha på omslaget i relation till självframställningar. 

Att förmedla genren 

Berglund (2016, s. 35) framhåller hur genren återspeglas i formgivningen med hjälp av             

visuella konventioner. Karakteristiska drag som blodstänk eller skuggiga inramningar som          

blivit vanliga, nästan klyschiga, på deckaromslagen är exempel på en visuell konvention.            

Detta kan jämföras med hur vi härefter analyserar formgivningen och bildmotiven på            
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självbiografier. Ett vanligt drag hos självbiografiers formgivning är porträtt eller illustrationer           

av författaren. Tittar vi på materialet för denna studie ser vi att på 80,4 % av omslagen                 

figurerar författaren på ett foto eller annan avbildning, det kan därför kallas för en stark               

visuell konvention för genren självbiografier (se bilaga 3). Berglund (2016) gör också            

skillnad på genretrogna drag och drag som är karakteristiska för ett visst författarskap vilket              

gäller specifikt för deckarserier. Det kan med fördel jämföras med hur självbiografiernas            

omslag framställer författaren. Att författaren avbildas på omslaget kan ses som både ett             

genretypiskt drag och som ett författarspecifikt drag. Bildmotivet belyser konkret att boken            

handlar om personen som figurerar på framsidan (Berglund 2016, s. 37). Med andra ord              

kopplas text och handling ihop med peritexten på omslaget och förankras i varandra i ett               

enhetligt verk. Sådana drag kan däremot ses som en övertydlighet eller onödig            

överrepresentation av författaren. Inom marknadsföring, menar Berglund (2016, s. 38), finns           

tendenser att använda sig av kontraster för att ådra sig kundens uppmärksamhet. I jämförelse              

med de omslag som uppfyller den självbiografiska pakten kan användningen av en            

genrebrytande formgivning ses som ett grepp för att anspela på temat i handlingen eller skapa               

kontraster för att väcka intresse i marknadsföringssammanhang.  

Berglund (2016, s. 39) beskriver att även bland deckargenrens bildmotiv kan författaren             

figurera på omslaget. Enligt Berglund framställs författarporträtten på ett sätt som återspeglar            

genren, exempelvis kan hotfulla skuggor och färger rama in bilden och förstärka            

genreanspelningen. När det kommer till självbiografier framställs författaren ofta i klara ljus,            

eller i svartvitt, med en ren bakgrund som inte kastar skuggor eller döljer bilden. Kanske ska                

det anspela på ärlighet och sanning i boken som läsaren troligtvis förväntar sig av en               

självbiografi. Då författaren är en sedan tidigare känd person bidrar omslagsbilden också till             

att framhäva den kända personligheten och koppla samman den med det litterära innehållet             

(Genette 2010, s. 40).  

Genreanspelningar i titeln 

Berglund (2016, s. 56) framhåller titlars relevans för att förmedla genren. Han belyser titelns              

funktion som genreindikator genom ordval i både titeln och undertiteln. Ofta förstärks            

anspelningarna i titeln av den resterande formgivningen genom färger, bildmotiv och typsnitt            

(Berglund 2016, s. 56–61). Titeln fungerar ofta som en indikation om bokens genre, ofta i               
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form av undertitel. Undertiteln kan vara helt autonom och lyda ”En Roman” eller             

”Skräckroman” vilket inte ger läsaren något utrymme för egen tolkning av genren då den är               

självbestämmande. Bland materialet finns två exempel på klarspråkiga undertitlar, den första           

är Jason Timbuktu Diakités En droppe midnatt – En familjebiografi (2016). Titeln i sig              

hänvisar inte till en specifik genre utan det avslöjas istället i undertiteln vilken genre det rör                

sig om och även mer ingående vilken sorts inriktning genren har. Liknande exempel är Pär               

Westbergs bok Semaforen och lodlinan – En memoar (1995–2005) (2017) och Marina            

Abramovic´s bok Gå genom väggar – En memoar (2017). Även dessa titlar säger inget              

specifikt om genretillhörighet utan undertitlarna är på egen hand genrebestämmande. Den           

förstnämnda anger dessutom en tidsavgränsning för memoaren som sträcker sig under de tio             

åren som står angivna. Årtalen syns däremot inte på själva bokomslaget utan endast i titeln på                

nätbokhandeln Adlibris (2017). Den informationen kan i jämförelse med den övriga titeln            

inte kategoriseras som peritext utan som epitext då informationen inte är materiellt bunden             

till boken och dess omslag (Genette 2010, s. 345).  

Undertiteln kan även vara en indirekt hänvisning till bokens genre. Anna-Lena Joners             

Larssons bok Nazibruden – En sann historia (2016) är ett exempel på när förlaget låter               

läsaren göra kopplingen själv och tolka ”sann historia” som ett biografiskt åtagande, ett             

indirekt löfte om ett sanningsenligt innehåll. Även John le Carrés bok Duvornas tunnel –              

Berättelser från mitt liv (2016) hänvisar till bokens innehåll och handling. Samtidigt            

avgränsas ämnet till vilken sorts inriktning genren har, en samling berättelser eller memoarer             

som inte behöver betyda att hela le Carrés liv skildras i boken utan endast utvalda berättelser.                

Ett exempel på när undertiteln ingående specificerar bokens handling och genre är Paul             

Lederhausens bok Ständigt hungrig – Hur jag gick från att sälja majblommor till att skapa               

svenska McDonald´s (2016). Det är en lång och informationstät undertitel som berättar för             

den potentiella läsaren vad och vem boken behandlar. Undertiteln tillhör kategorin informativ            

paratext där förlaget tillsammans med författaren är avsändaren som riktar sig till potentiella             

köpare (Genette 2010, s. 7). Den informativa texten kan tolkas som ett grepp för att informera                

läsaren om vem denna person är eftersom Lederhausen inte är en allmänt känd person. 

Vid en jämförelse av det utgivna omslaget med hur Lederhausens bok presenterades i              

SvB:s katalog våren 2016 framgår en tydlig skillnad. Omslaget pryddes i presentationen av             

ett stort gult McDonald´s ”M” bakom fotografiet av Lederhausen. M:et är välbekant och             

skapar starka associationer till företaget och snabbmatskedjan. Det kan tänkas att intentionen            
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med loggan var att skapa associationer och en identitetskoppling till boken eftersom            

Lederhausens ansikte inte tillför någon sådan anknytning. När boken däremot kom ut till             

försäljning var den välbekanta loggan borttagen från omslaget, möjligen av juridiska och            

upphovsrättsliga skäl, vilket kan vara anledningen till den informativa undertiteln i dess            

ställe. Detta utgör även exempel på hur förhandsparatext och originalparatext kan te sig olika.              

Förhandsparatexten släpps innan boken för att ge marknaden en uppfattning om vad som             

kommer. Det ger bokhandlar, bibliotek och andra instanser tillräcklig information för att ta in              

boken och skapa försäljningsmaterial. Originalparatexten kan ibland, som i detta fall, se            

annorlunda ut. Bland studiens material har 20 % av titlarna förändrats i omslagsdesignen             

sedan den presenterades i SvB:s katalog. Ytterligare 12,7 % hade överhuvudtaget inget            

omslag när de var med i katalogen. Det är därför viktigt att göra en särkiljning av                

förhandsparatexten och originalparatexten. Utgivningsprocessen är lång och handlar ofta om          

att ha en idé i tidigt skede, därför är det vanligt att informationen har förändrats till dess att                  

boken slutligen är färdigställd (Genette 2010, s. 345–347). 

Peter Englunds bok Jag kommer ihåg (2016) utgör ett exempel på när huvudtiteln anspelar               

på genren. ”Jag” refererar till författaren och utgör indirekt ett löfte om ett självbiografiskt              

innehåll. Orden ”kommer ihåg” anspelar på genrens riktning mot memoarer och berättelser            

om Englunds liv. Christer Sjögrens boktitel Får jag lov att berätta? – Kramgoa minnen från               

Christers garage (2016) utgör dubbla anspelningar på genren. Här utlovas indirekt att            

innehållet är förankrat i minnen från Christers liv som han vill berätta om. Frågan i titeln ”Får                 

jag lov?” anspelar på att bjuda upp till dans vilket förknippas med Sjögrens karriär som               

dansbandsmusiker. Denna sorts titel diskuteras av Berglund (2016, s. 64–65) som en egen             

titelgrupp – allusionsnamn – som upptar ordspråk eller något hämtat från låt- eller diktrader.              

Det kan också anspela på något vedertaget, historiskt eller mytiskt. Att använda sig av sådant               

i titeln kan vara missriktande och ge en felaktig bild av handling och innehåll, men fördelen                

är att det ofta tilltalar den potentiella läsaren och väcker igenkänning med de välbekanta              

orden. Ordet ”kramgoa” anspelar dessutom på glada, gemytliga berättelser utan mörker. Det            

intrycket förstärks av de solljusa färgerna i porträttet av en leende Sjögren och den starkt rosa                

färgen på titelbokstäverna (Vanderschantz & Timpany 2013, s. 10–11). 

Bland studiens material finns sju titlar med allusionsnamn. Christina Wahlströms bok            

Mama Mia! – Min resa från barnmorska till framgångsrik entreprenör (2017) associerar till             

låtnamnet “Mama Mia!” från 1975 av gruppen Abba och kan samtidigt tolkas som ett utrop               
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eller uttryck för förvåning eller överraskning. I samband med undertitelns informerande           

funktion och koppling till ordet “barnmorska” får titeln ytterligare en betydande innebörd. I             

likhet med Lederhausens bok, som diskuterats ovan, är Wahlström inte en allmänt känd             

person. Istället för att locka den potentiella läsaren med ett porträtt på ett välkänt ansikte               

förklarar förlagets informativa paratext bokens handling. ”Mama Mia!” klingar positivt          

välbekant hos mottagaren och har potentialen att locka till sig läsare. Ytterligare exempel på              

när titeln skapar allusioner till låtrader är Carolina Klüfts bok Livet är en sjukamp – Min väg                 

till prestation, balans och mening (2016) som associerar till den bekanta låttiteln “Livet är en               

fest” från 1972 av Ulf Dageby. ”Sjukamp” är ett ord och en sport som starkt förknippas med                 

sjukampsstjärnan Klüft och utgör tillsammans med undertiteln en avgränsning av innehåll           

och ämnen. Ann Westins bok Livet är som en sten i skon – Det skaver om man inte gör något                    

åt det (2016) är även det ett allusionsnamn som anspelar på den vanliga liknelsen “Livet är                

som en…”. Här används allusionsnamn som ett humoristiskt grepp för att väcka associationer             

till Westins karriär som komiker, ett intryck som förstärks av det färgstarka omslaget där              

Westin poserar med en ”skojig” min. 

 

Bild 1: Livet är som en sten i skon (2016) av Ann Westin, utgiven på Lava förlag.  
Berglund (2016, s. 65) visar att olika former av allusionsnamn är vanliga i hans urval av                

deckartitlar, men att litterära allusioner är mindre vanliga. I materialet för den här studien              

finns bara en titel som anspelar på en tidigare boktitel. Amy Schumers bok The Girl with the                 

Lower Back Tattoo (2016) anspelar på den engelsköversatta Stieg Larsson-titeln The Girl            

with the Dragon Tattoo (2008) som fick ett enormt internationellt genomslag. Allusionerna            
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till Larssons bok finns på fler ställen än endast i titeln. På det engelska originalomslaget syns                

en kvinnas rygg med en tatuering av en drake och på Schumers bok poserar hon själv med                 

ryggen mot kameran och titeln är placerad som en tatuering på ryggen. Formgivningen kan              

tyckas vara övertydlig i att låta titelns innebörd bekräftas av titelns position på bilden.              

Däremot syns ingen riktig tatuering på Schumers rygg, något som snarare motsäger att             

Schumer skulle vara den ”girl” som åsyftas i titeln. Vi får anta att anspelningen på Larssons                

titel och omslag är ett satiriskt grepp som ska skapa associationer till Schumers kända              

persona och identitet som komiker och samtidigt locka till sig läsare med en intresseväckande              

titel.  

Anspelningen till Larssons bok är troligtvis även anledningen till varför det svenska             

förlaget valt att behålla den engelska titeln. Den får inte samma effekt på svenska eftersom               

Larssons bok har en helt annan svensk titel. Däremot har Wahlström & Widstrand valt att               

lägga till en svensk undertitel trots att det inte finns någon sådan på det engelska omslaget.                

Undertiteln Saker du inte vet om mig kan ses som ett sätt att markera att detta är den svenska                   

upplagan eftersom de olika upplagorna annars ser identiska ut. Utöver det fyller undertiteln             

en funktion som anspelar på, och sammanlänkar den svenska upplagan med bokens            

förmodade innehåll.  

 

Bild 2: The Girl with the Lower Back Tattoo (2016) av Amy Schumer, utgiven på Wahlström & Widstrand.  
Det bokstavligt talat nakna omslaget, med Schumers bara rygg och en vit, stilren och ljus               

bakgrund förstärker intrycket av att Schumer ”comes clean” om sina hemligheter i boken.             

Hon har en seriös blick och tittar rakt in i kameran, vilket ger ett ärligt intryck av författaren.  
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En vanlig tendens bland självbiografier är att författarnamnet står i titeln. Det är ett drag                

som direkt hänvisar till bokens självbiografiska karaktär och förbinder personen med verkets            

innehåll. Namntitlar är typiska för genren självbiografi och kan därför sägas vara en             

genrekonvention. Vid en överblick av materialet kan sju titlar sägas innehålla egennamn och             

21 titlar innehåller ord som refererar till författaren, ord som exempelvis “jag”, “min” eller              

“mitt”. Dessa ord bidrar till att förbinda författaren eller berättaren med den innehållsliga             

texten, ett intryck som ofta förstärks av ett foto eller illustrerad bild av författaren. För att                

exemplifiera denna titelfunktion används Christer Lindarws bok Christer Lindarw: This is my            

life (2016). I det här fallet kopplas namnet ihop med den indirekta genreindikationen i              

undertiteln som utlovar en sann, självbiografisk skildring av Lindarws liv. Den engelska titeln             

anspelar på Lindarws kända persona som drag-queen och showartist i gruppen After Dark.             

Samma vecka som boken släpptes hade gruppen en avslutningsshow kallad ”This is it”, de är               

även allmänt kända för låten La Dolce Vita (Det ljuvliga livet). Boktiteln tycks anspela på               

låtnamnet och för tankarna till frågan om Lindarw ska berätta om livet verkligen blev så               

Dolce.  

 

Bild 3: Christer Lindarw: This is my life (2016) av Christer Lindarw, utgiven på Bonnier Fakta. 
Intrycket av att titeln förknippas med den offentliga artisten förstärks av ett dramatiskt             

sepiafärgat porträtt av Lindarw med två unga män i bakgrunden som Lindarw klappar på              

kinderna med handskklädda händer. Lindarw bär en stor glamorös päls, pärlsmycken, stylat            

hår och smink som att de vore redo att kliva upp på scen för en show. Omslagsbilden och                  

namnet i titeln utgör vad Lejeune kallar den autobiografiska pakten, där namnidentitet            
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kopplas samman med personen på bilden och bokens berättare. Omslaget och titeln förankrar             

Lindarws kända persona och identitet med innehållet och iscensätter denna persona           

biografiskt (Lenemark 2009, s. 104).  

Ett annat exempel på att iscensätta eller framställa en självbiografisk persona är Elsie              

Johanssons bok Riktiga Elsie (2016) som även den indikerar en sanningsenlig skildring av             

Elsies persona. Johansson är sedan tidigare känd för sitt författarskap och medför per             

automatik en identitet eller personlighet till verket. Ordet ”riktiga” tillför däremot ett            

ytterligare löfte, det innebär att det finns en motsats till den riktiga Elsie, den oriktiga eller på                 

annat sätt inte helt sanna Elsie Johansson. Titeln gör en särskiljning av den offentliga och den                

privata personan. Boktiteln hintar därmed om att den offentliga författaren Johansson åtar sig             

att skildra den riktiga, privata personen Elsie. Intrycket förstärks av omslagsbilden som            

föreställer Johansson när hon ler blygt under lugg i en färgbild som går i ljusa och gråa toner.                  

Bilden ger ett uppriktigt intryck, stilrent och avskalat, som för att verkligen säga ”här är den                

Riktiga Elsie”.  

Kakan Hermanssons bok Hela Kakan (2016) utgör också ett exempel på hur en sedan               

tidigare känd persona framställs. Till skillnad från Johanssons bok görs här inga illusioner om              

att framställa den privata personen som egentligen heter Karin Hermansson, utan här            

använder hon sig av sitt kändisnamn Kakan. Ordet ”Hela” antyder att mer utöver berättelser              

ur hennes liv skildras. Kanske åsyftas tankar, åsikter och utvalda historier och anekdoter ur              

Kakans multimediala yrkesliv som komiker, radiopratare, programledare och konstnär, allt i           

en enda samling. Det intrycket får vi också av omslagsfärgerna som skiftar i olika nyanser av                

skimrande rosa och ett illustrerat porträtt av henne. Hon omges av sminkborstar, stora             

örhängen och ett spretigt och stylat hår, samtidigt som hon målar på ett knallrosa läppstift. I                

likhet med Lindarw framställs Kakan i sin ofta färgsprakande kändisroll, i förberedelser inför             

ett möjligt framträdande. Hennes image som speglas på omslaget och namnidentiteten i titeln             

kopplas automatiskt till det litterära innehållet och utgör en autobiografisk pakt (Lenemark            

2009, s. 104). För den som inte känner till Kakans kändispersona mister titeln sin              

namnfunktion. Då fungerar titeln även som allusionsnamn som anknyter till ordspråket ”äta            

hela kakan” vilket också kan tänkas anspela på bokens innehåll – att ”kakan” samtidigt är en                

metafor för livet. 

Ord som ofta återkommer bland titlarna är ”liv” eller ”livet”, ofta i samband med ord som                 

”jag” eller ”mitt”. Bland studiens material finns sju titlar som innehåller ordet ”liv(et)” och              
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15 titlar som på något sätt hänvisar till tiden eller en specifik tid i livet. Ett exempel på hur                   

detta används är Fredrik Reinfeldts bok Nya livet (2016) som anspelar på Reinfeldts liv efter               

hans tid som statsminister. Amy Liptrots Utvägen – Dagarna på Orkney (2017) utgör också              

en tidsbestämd avgränsning som samtidigt hänvisar till en plats, Orkneyöarna, under en viss             

tid. Natacha Kampusch 10 år i frihet (2016), François Bizots Min tid som fånge hos Röda                

Khmererna (2017) och Elin Larssons Mina äventyr som djungelpilot (2016) får alla en form              

av tidsavgränsning med hjälp av titeln. Det finns även titlar som innehåller ord som refererar               

till tid, men som uppfattas som ett litterärt eller poetiskt grepp snarare än som en               

tidsavgränsning. Exempel på detta är Jenny Diskis bok Den sista resan (2017) som inte i sig                

avslöjar genre eller tidsavgränsning. Men i ljuset av bokens innehåll som skildrar Diskis liv              

och insjuknande i lungcancer, samt att hon dog av sjukdomen strax innan boken kom ut, är                

det lätt att tolka ordet ”resan” som en metafor för livet. ”Den sista resan” är även en                 

vedertagen metafor för döden, eller ”livet efter”. Diskis titel kan därför sägas hinta om              

bokens litterära innehåll och på ett sätt utgöra en tidsavgränsning. 

Hänvisningar till livet och tiden är en central del av det självbiografiska åtagandet eftersom               

berättelserna skildrar personers liv. Sådana ord och allusioner i titeln är därmed en stark              

genrekonvention. Detsamma gäller genreanspelande ord som ”historia”, ”berättelse” eller         

”minnen”, samt att placera författarens egennamn eller självrefererande ord som ”jag” och            

”mitt” i titeln.  

Betydelsen av färger på omslaget  

Olika färger kommunicerar olika saker och kan därmed spegla personen bakom en bok eller              

dess innehåll. Statistiken som finns sammanställd för framträdande färger på omslagen (se            

bilaga 6) visar att det främst är grått samt jordiga färger som är framträdande på dagens                

självbiografier. Dessa färger är mest framträdande eftersom många av omslagen pryds av            

fotografier i svartvitt eller färg, med något fler omslag med färgfoton. De omslag som har               

svartvita foton där författaren är avbildad har gemensamt att alla ser seriösa ut, utom på ett                

omslag – Stefan Schwarz bok De kallade mig Gud (2016) där Schwarz ler stort. 

Att författarna ser seriösa ut stämmer överens med vad Vanderschantz och Timpany (2013,              

s. 12) skriver om svartvita foton, nämligen att de kommunicerar seriositet och integritet. De              

omslag där författaren är det framträdande objektet men där fotot är i färg har en mer jämn                 
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fördelning med ungefär hälften av författarna som poserar med en seriös min och resterande              

poserar leende eller glada (se bilaga 9). Färgfoton upplevs enligt Vanderschantz och Timpany             

(2013, s. 12) som mer kommersiella och mindre sofistikerade, något som omslagen inte tycks              

vilja förmedla trots valet av färgfoto. Det är endast ett fåtal av omslagen där fotot är i färg                  

och där författaren också är glad eller ler på omslaget och färgerna dessutom är många eller                

färgstarka i övrigt (se bilaga 10). Alla komponenter är på så vis i samma ände av skalan med                  

färgfoto, färger samt glada miner. Precis som denna ytterlighet bland omslagen med färgfoton             

är det endast några få där författaren poserar med ett seriöst uttryck och samtidigt omges av                

färger. Färgfoton i samband med färger är alltså ingen vanlig kombination på omslagen.  

Majoriteten av de omslag som pryds av färgfoton tycks ha velat efterlikna det seriösa               

intryck som svartvita foton har en tendens att förmedla. Cirka en tredjedel av omslagen med               

färgfoton har fotograferats så att bakgrunden eller framträdande färger är i grått eller liknande              

och där författaren även poserar med ett seriöst ansiktsuttryck. De ser nästan ut som svartvita               

foton men där vissa andra toner framträder. Intrycket blir dock likt det konsumenten får av ett                

svartvitt foto eftersom både färger och posering påminner om det som svartvita foton             

kommunicerar i form av upplevda intryck som seriositet. På de omslag där författarna poserar              

leende och glada så görs det främst mot en bakgrund i grått, svart eller där endast jordiga                 

framträder. Även dessa färger ligger nära det svartvita eftersom det egentligen bara är             

personen på omslaget som framträder i färg, på så vis kan även dessa omslag kommunicera               

seriositet och sanningsenlighet, likt svartvita foton eftersom färgerna är nästan de samma.            

Svartvita foton förmedlar alltså seriositet men det märks även av i färgfoton där bakgrunden              

eller framträdande färger är gråa, svarta eller liknande. Att svartvita foton inger denna känsla              

av seriositet kan även kopplas till att färgen svart uppfattas som seriös och professionell.              

Färgen svart är även respektingivande likt svartvita foton som uppfattas vara sanningsenliga            

och strama (Vanderschantz & Timpany 2013, s. 10–11). 

Den tredje mest framträdande färgen på omslagen är blå. De olika blå nyanserna tycks               

förmedla olika känslor och tillstånd som i vissa fall kan vara motstridiga. Bland             

självbiografierna är det främst hur färgen kategoriseras som tycks stämma väl överens            

eftersom vissa omslag framstår som professionella, andra lugna och en del klassiska            

(Vanderschantz & Timpany 2013, s. 10–11). När färgen blå är den mest framträdande färgen              

på omslaget tycks den dock, i de flesta fall, förmedla lugn som i fallet med Paul Kalanithis                 

bok När andetagen blir till luft (2016). På detta omslag samspelar färgen blå med himlens               
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mjuka linjer och en fjäder som ser ut att långsamt falla nedåt. Det vill säga, på omslaget finns                  

det flera element som alla förmedlar lugn som färgen blå kan göra. 

 
Bild 4: När andetagen blir till luft (2016) av Paul Kalanithi, utgiven på Norstedts. 

De två vanligast förekommande färgerna i materialet som följer därpå är, i följande ordning,              

svart och rosa. Färgen svart är vanlig, delvis på grund av de svartvita fotografierna som finns                

på flera omslag men även för att färgen, som diskuterats ovan, förmedlar professionalitet och              

seriositet samtidigt som den är respektingivande. Svart och vad färgen förmedlar ger därmed             

balans till Annika Lantz bok Vad ska en flicka göra? (2016) som diskuterar viktiga ämnen               

som sjukdomar och hennes eget liv. Samtidigt förmedlas värme genom att hon poserar leende              

på omslaget, vilket i sin tur speglar bokens humoristiska delar. Humor är annars inte något               

som är förenligt med färgen svart som beskrivs vara humorlös (Vanderschantz & Timpany             

2013, s. 10–11). I fallet med Jonas Gardells bok Bara på besök (2016) inger färgen svart                

istället ett samlat intryck av seriositet då den kombineras med hans seriösa uttryck och att               

fotografiet av Gardell är svartvitt. 

De omslag där rosa är den framträdande färgen är i samband med en avbildning av                

författaren. Majoriteten har ett fotografi av författaren på omslaget. Författarna avbildas           

leende på de flesta av omslagen, det enda rosa omslaget där författaren framstår som seriös               

ligger i linje med att fotografiet är svartvitt. Generellt sett tycks den starka färgen annars               

kopplas till mer glada bilder. Rosa är en ljusare nyans av rött som därmed förväntas               

kommunicera attraktivitet och elegans (Vanderschantz & Timpany 2013, s. 10–11), vilket           

kan tyckas passa in på de rosa omslagen eftersom en majoritet av titlarna har kvinnliga               
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författare. Färgen förknippas ofta med det kvinnliga och feminina och inom bokbranschen till             

kvinnliga författarskap och läsare vilket ofta leder till att män drar sig från att plocka upp en                 

bok som är rosa (Clark & Phillips 2014, s. 230; Phillips 2007, s. 23). Dock finns det ett                  

omslag där den framträdande färgen är rosa och författaren är man vilket är omslaget till               

Torbjörn Tännsjös bok Vänsterdocenten (2017). Titelns omslag är även det som framstår som             

seriöst och har ett svartvitt foto på omslaget. Alla de kvinnliga författarna är dock inte sådana                

som vanligtvis ger intryck av att vilja framställas som attraktiva. Kakan Hermanssons bok             

Hela kakan (2016) tycks snarare vara rosa då hennes bok till stor del handlar om hennes                

feministiska kamp. Även Westins bok Livet är som en sten i skon (2016) har ett rosa omslag                 

men med en posering som inte direkt för tankarna till att hon försöker framstå som klassiskt                

attraktiv. Therése Lindgrens bok Ibland mår jag inte så bra (2016) är egentligen den enda               

som ser klassiskt feminin ut med det rosa och hon själv som poserar samlad med ett leende på                  

läpparna. 

På vissa omslag kombineras färger, ett av dem är Reinfeldts bok Nya livet (2016) där två                 

av de vanligare färgerna är framträdande, svart och blått. Färgerna kommunicerar attribut            

som professionalitet och ligger varandra nära i övriga känslor som de inger. Omslaget till              

Reinfeldts bok bekräftar detta då det kombinerar flera känslor och attribut från båda färgerna              

men även genom hur han själv poserar på omslaget. Hur Reinfeldt poserar i en blå kostym,                

klädd likt hur han klädde sig som statsminister knyter även an till att färgen blå kan förmedla                 

makt och professionalitet (Vanderschantz & Timpany 2013, s. 10–11).  

 
Bild 5: Nya livet (2016) av Fredrik Reinfeldt, utgiven på Albert Bonniers Förlag.  
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Förutom klädseln konnoterar även färgen på titeln till moderaternas blåa färg, vilket är             

förenligt med hans bakgrund som professionell politiker och hans tid vid makten. Omslaget             

ger ett intryck av seriositet och kopplingarna till det politiska leder tankarna till det seriösa.               

Samtidigt balanserar Reinfeldt detta intryck genom att posera leende vilket inger en känsla av              

värme och något personligt som på sätt och vis bekräftas av den blå färgen som inger lugn.                 

Det finns även en likhet i denna balansgång mellan seriositet och värme i den inneboende               

paradox som den blå färgen har. Paradoxen gör att färgen blå kan upplevas dra betraktaren till                

sig samtidigt som färgen drar sig undan på ett diskret sätt (Vanderschantz & Timpany 2013,               

s. 10–11). 

När det kommer till titelfärg är vit den vanligaste färgen vilket troligtvis beror på att det                 

främst är mörkare färger som annars är framträdande på omslaget, eftersom det skapar             

kontrast. Vitt tillsammans med svart utgör lite mer än hälften av titelfärgerna (se bilaga 7).               

Svart, som är den näst vanligaste färgen har, som diskuterats innan, många attribut som              

indikerar att innehållet eller författaren är seriös, professionell och respektingivande          

(Vanderschantz & Timpany 2013, s. 10–11). Attributen som kommuniceras stämmer överens           

med vart författarna sedan tidigare är kända från då många av författarna gjort sig kända               

genom sina yrken (se bilaga 5). Den svarta titeln kan även indikera att bokens innehåll inte är                 

humoristiskt utan istället något som behandlar ämnen som ska tas seriöst. Schumers bok The              

Girl with the Lower Back Tattoo (2016) kan förväntas gå emot detta trots sin svarta titel då                 

författaren är känd som komiker. Innehållet speglar dock denna motsättning då boken            

beskrivs med ord som ”och hon vill inte enbart roa eller provocera, här finns också det                

mörka” (Wahlström & Widstrand 2016).  

Den tredje vanligaste färgen för titlar är röd. Röd har en mängd olika attribut som är                 

beroende av nyans. De mörkare nyanserna menar Vanderschantz och Timpany (2013, s.            

10–11) ska förmedla värdighet, allvar, styrka och rikedom. Färgen beskrivs även som mäktig             

och låter sig inte ignoreras. Allvar syns bland annat på omslaget till Joners Larssons bok               

Nazibruden (2016) som berättar om hennes historia i nazistiska rörelser, ett ämne som             

troligtvis uppfattas som allvarligt. Även Ingemar Skölds bok Hårt arbete och tro på mirakel              

(2017) visar i samband med omslagsbilden, titeln och den röda färgen att det finns ett allvar i                 

denna bok. Detta då författaren själv poserar i en kampsportsutstyrsel och på ett sätt som               

indikerar att han utövar kampsporten på bilden. Författarens avbildning i samband med ”hårt             

arbete” i titeln samt den röda färgen på titeln och svart färg i bakgrunden ger en uppfattning                 
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av att denna boks innehåll är seriöst. Den röda färgen på titeln inger även en känsla av styrka                  

i kombination med de övriga elementen på omslaget. Majoriteten av titlarna som är i färgen               

rött inger en känsla av allvar vilket även kan hänga ihop med att färgen uppfattas som mäktig                 

och är svår att ignorera. Något som framställs som allvarligt vill troligtvis inte heller missas               

vilket kan undvikas med en röd titel då den syns tydligt men även då färgen drar till sig                  

uppmärksamhet.  

Värdighet är ett attribut som också märks av i vissa av omslagen med röda titlar. Ett                 

exempel är Diskis bok Den sista resan (2017) där författaren poserar på omslaget, avslappnat              

och sofistikerat. Den värdighet som författaren tycks uppvisa och som är inneboende i             

titelfärgen speglar innehållet där författaren berättar om sin sjukdom och sina sista år.             

Marianne Rundströms bok Passé (2016) tycks istället söka värdighet genom sin titelfärg och             

innehållet då hon gör upp med åldrandet. Rikedom tycks inte vara något den röda titelfärgen               

på självbiografier försöker förmedla enligt studiens material.  

Gult beskrivs förmedla positivitet och ljus enligt Vanderschantz och Timpany (2013, s.             

10–11) och är en vanlig färg på titlarna. Positivitet är något som tycks vara nästintill               

genomgående för omslagen med gul titel. Av de titlar där författaren är på omslaget är hen                

leende i alla fall utom ett. Undantaget är le Carrés bok Duvornas tunnel (2016) som dessutom                

är det enda som kombinerar en gul titel med ett svartvitt foto av författaren, vilket hänger                

ihop med den seriositet som svartvita foton kommunicerar. Pelle Sandstraks bok Mr Tourette             

och draken (2016) är det enda omslaget där en författare inte porträtteras.  

 
Bild 6: Mr Tourette och draken (2016) av Pelle Sandstrak, utgiven på Brombergs. 
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Omslaget avger positivitet och en känsla av ljus då det konnoterar till sommar vilket i sin tur                 

konnoterar tillbaka till positivitet och ljus. Omslaget är ljusblått och pryds av solglasögon, en              

mås och en drake. Genom den gula titeln och de övriga elementen på omslaget skapas en                

positiv känsla vilket knyter an till innehållet som enligt förlaget berättas ”med humor, värme              

och berättarglädje” (Brombergs 2016).  

Den sista färgen som återkommer något fler gånger på titeln är färgen blå. Ett av omslagen                 

med blå titel har diskuterats ovan, nämligen Reinfeldts bok. I ett av de andra fallen återfinns                

flera av de attribut som tillskrivs den blå färgen. Omslaget för Sture Bergwalls bok Bara jag                

vet vem jag är (2016) inger en känsla av lugn samtidigt som både den kalla blå färgen och                  

omslagets övriga element förmedlar en känsla av kyla (se bild 8). Färgen upplevs dessutom              

som typisk till den snötäckta marken eftersom dessa element tycks hänga ihop då de båda               

förmedlar kyla. Däremot går ett av omslagen med blå titel delvis tvärtemot vad det blåa               

förväntas förmedla. Det är omslaget till Westins bok Livet är som en sten i skon (2016) som                 

varken förmedlar lugn, kyla eller framstår som klassisk. Det skulle dock kunna klassas som              

professionellt då det visar på hennes yrkesroller både som undersköterska och komiker (se             

bild 1).  

Omslagsbilder på dagens självbiografier  

Omslag fyller, som ovan diskuterat, flera syften och funktioner. Omslaget ska inte bara locka              

till sig konsumenten genom sitt utseende, det ska även bibehålla hens uppmärksamhet så att              

valet att plocka upp boken leder till ett köp (Clark & Phillips 2014, s. 201; Phillips 2007, s.                  

29). För att detta ska ha en chans att ske bör omslaget uppfylla sina syften om att informera                  

konsumenten om innehållet, författaren, titel med mera. Av omslagen som denna studie            

undersöker har en stor majoritet författaren avbildad, nämligen 80,4 % (se bilaga 3). På så vis                

uppfyller dessa omslag enkelt två av syftena som Clark och Phillips (2014, s. 201) tar upp.                

Med författaren porträtterad på omslaget kan det även enkelt överbrygga tröskeln mellan det             

kommersiella och intima som Weedon (2007, s. 117) skriver om. Det bjuder in till läsning               

men även till den dialog som finns i den mer intima texten än som annars når konsumenten                 

via den kommersiella arenan. Genom att författaren finns avbildad på omslaget kan            

konsumenten troligtvis känna sig ännu mer inbjuden till att läsa om författarens liv än om det                

endast är författarnamnet som visar vem som står bakom innehållet. Den reklam som Weedon              
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(2007, s. 117) menar att omslaget är blir även väldigt tydlig för konsumenten då hen lätt kan                 

ana att innehållet berör personen på omslaget. Boken känns därmed inte svår att förstå då               

innehållet tydligt förmedlas genom att författaren avbildas. 

Berthelmess (2014, s. 74) skriver istället om tre olika ansvar som omslaget har. Ett av                

ansvaren är gentemot boken och att kommunicera innehållet samt hur boken är genom             

omslagsbilder. Detta kan liknas vid Sonzognis (2011, s. 16) ena funktion för omslag, det vill               

säga att informera om författare, titel samt innehåll. Majoriteten av självbiografierna           

uppfyller denna funktion genom att författaren är avbildad på omslaget och genom hur de              

poserar. Ler de finns det troligtvis någon humor eller glada delar i bokens innehåll medan ett                

mer seriöst uttryck speglar ett innehåll som är tyngre och hanterar allvarliga frågor, något              

som delvis diskuterats i relation till omslagsfärger ovan. Sonzogni (2011, s. 21) skriver att              

bokomslagets bild har ett stort ansvar då det ska porträttera en helt text. Genom att författaren                

avbildas på omslaget uppfylls detta ansvar relativt enkelt då en självbiografi ska behandla just              

författaren.  

Omslagsbilder kan dock kommunicera djupare om innehållet än så eftersom bilderna på             

omslaget kan säga något om till exempel bokens karaktärer, miljö och handling (Berthelmess             

2014, s. 74–75). Med författaren på omslaget kan vi utläsa att bokens huvudkaraktär är denna               

person och miljön är troligtvis den författaren verkar i idag eller under sin uppväxt. Denna               

miljö kan konsumenten troligtvis ana genom vad som redan är allmänt känt om författaren              

eller vad som tidigare skrivits om denne. Handlingen, kan vi utläsa, kommer att kretsa kring               

personens liv eftersom författaren troligtvis är i centrum då hen så tydligt är avbildad på               

omslaget. Hur boken är kan även kommuniceras mer specifikt genom att bilderna på             

omslaget kan indikera ton, stämning och berättandet i boken. Om författaren, likt i tidigare              

exempel, ler kan vi ana att det kommer att finnas en ton i boken som är positiv och att                   

stämningen troligtvis kommer vara åtminstone delvis god. Berättandet kommer antagligen          

vara med en känsla av positivitet likt tonen i boken. 

Berthelmess (2014, s. 76) poängterar att ett foto kan säga mycket om innehållet och               

personen det handlar om då ett fotografi speglar en viss tid. Samtidigt har omslaget ett ansvar                

gentemot förlaget då omslaget ska ge boken en unik identitet. Genom att författaren figurerar              

på omslaget får boken troligtvis detta eftersom varje person har en unik identitet som därmed               

visas upp på omslaget. Berthelmess menar även att det ofta är de enkla designvalen på               

omslag som når framgång. Ett foto av en person, vilket är vanligt på självbiografier framstår               
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som enkelt jämfört med många omslag inom andra genrer. Dessa självbiografier bör därmed             

kunna sticka ut bland mängderna av nya titlar varje säsong. De fyller även det sista ansvaret                

som är gentemot läsaren då författarporträttet på omslaget ger tydlig information om            

innehållet men egentligen inte avslöjar så mycket mer än att boken handlar om just denna               

person. Läsaren blir därmed intresserad av att läsa boken för att lära känna individen              

samtidigt som omslaget fyller det sista ansvaret som är att inte avslöja för mycket              

(Berthelmess 2014, s. 78). Dagens självbiografier där författaren är avbildad på omslaget kan             

därmed anses uppfylla Berthelmess tre ansvar för omslag.  

Bland de omslag som inte har författaren avbildad är det en majoritet som inte har                

fotografier. Av de omslag som har fotografier är det främst bilder av vad som kan antas vara                 

miljön vari handlingen tar plats. I vissa av fallen kan vi ana någon karaktär trots bristen på                 

avbildad författare, till exempel genom en av bilderna som är med på omslaget till Isabel               

Erikssons bok I bunkerläkarens våld (2017). På en av bilderna syns ett par händer i               

handklovar vilket indikerar att en karaktär i boken hålls fången vilket är vad som har hänt                

författaren och som hon i boken berättar om. Omslaget ger även en indikation på stämningen               

i boken då de tre bilderna i samspel konnoterar till deckargenren. På så vis uppfyller dessa                

omslag, som inte porträtterar författaren, något av de tre ansvaren. Vilket ansvar det är beror               

på omslaget, likt Erikssons bok där omslaget visar miljön men inte framstår som speciellt              

unikt då det lätt misstas för en deckare.  

 
Bild 7: I bunkerläkarens våld (2017) av Isabel Eriksson, utgiven på Lind & Co. 
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Dock kan det argumenteras för att omslaget får en unik identitet bland självbiografier då det               

inte följer genrekonventionen om att porträttera författaren. De omslag som inte pryds av             

fotografier och som inte heller porträtterar författaren kan även de anses vara unika inom              

genren och de kan på så vis anses uppfylla ansvaret gentemot förlaget. Omslagen får dock               

svårt att uppfylla ansvaret gentemot läsaren då det är problematiskt att tyda vad innehållet är               

när omslaget inte följer genrekonventionen.  

Sonzogni (2011, s. 16) menar istället att omslaget har tre funktioner. Dessa funktioner är:               

1) att informera och därmed hjälpa konsumenten i köp- och läsbeslut, 2) informera om              

författare och titel samt att genom bilder och text ge en inblick i bokens innehåll och 3) att                  

påminna läsaren om vad hen redan vet om innehållet. Den andra funktionen har diskuterats              

ovan i samband med Berthelmess tre syften, övriga två funktioner kommer att diskuteras             

nedan. 

Omslaget ska alltså, enligt den första funktionen, ge konsumenten information så att hen              

vet om de vill eller inte vill läsa och köpa boken. Därmed kan ett omslag som följer                 

genrekonventionen vara hjälpsamt om konsumenten vet vad hen söker för läsning. Är det             

självbiografier som intresserar är det lättare att hitta rätt om omslaget följer visuella             

konventioner typiska för genren och därmed har författaren på omslaget. Är det istället så att               

konsumenten inte är specifikt intresserad av självbiografier kan ett omslag som bryter mot             

genrekonventionen se till att väcka ett intresse. Detta då konsumenten inte är direkt             

informerad om vilken typ av bok de plockar upp. Men det omslag som använder sig av                

uttrycksmedel typiska för självbiografier har lättare att uppfylla denna funktion för den            

medvetne konsumtenten än det som bryter mot konventionen har för den omedvetne. Att             

väcka intresse är nämligen en bit ifrån ett beslut om att faktiskt köpa eller läsa. På liknande                 

sätt har ett genretypiskt omslag lättare att påminna läsaren om innehållet, det vill säga den               

tredje funktionen. Detta eftersom en bild på författaren är lättare att koppla till innehållet i en                

självbiografi än till exempel ett abstrakt omslag som kanske snarare knyter an till en känsla i                

boken än själva handlingen. I följande del kommer vi att analysera och ge exempel på sådant                

som avviker från genren i studiens material.  
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Att bryta mot genrekonventioner 

Bokens genretillhörighet är av stor vikt i förlagets marknadsföring på vägen ut till läsaren.              

Genrebestämningar fungerar både som identifikationsmarkör och guidning i läsarens bokval          

och är därför en viktig del i utformningen av boken (Genette 2010, s. 224–229). Squires               

(2007, s. 75) diskuterar bokens utformning som ett sätt att signalera och förmedla bokens              

genretillhörighet och enligt Frow (2015, s. 115) fungerar omslagsformgivningen som en ram.            

En klar majoritet av de omslag vi studerar innehåller någon form av genreindikation. Det rör               

sig ofta om en kombination av visuella konventioner som författarporträtt på omslaget och en              

genrebestämmande titel. Däremot finns det vissa undantag i materialet, 19,7 % av omslagen i              

studien porträtterar inte författaren och 12 stycken av titlarna innehåller inget ord som             

anknyter till genren. Av dessa titlar sammanlagt, kan totalt 9 titlar anses sakna             

genrekonventioner, såväl i titeln som visuella anspelningar. Dessa omslag förmedlar ingen           

konkret genre och utgör på så vis en problematik och en paradox i förhållande till studiens                

övriga material och den analys vi utför. Titlar som saknar genrekonvention eller på olika sätt               

bryter mot genrekonventioner kommer att behandlas i följande del. 

Som tidigare nämnt är Erikssons bok I bunkerläkarens våld (2016) ett exempel på hur               

genrekonventioner bryts och hur omslaget flirtar med andra genrer, som i detta fall med              

deckargenren. Bildmotiven föreställer tydligt en brottsplats med polistejp och en oroväckande           

spruta, samt en bild på handklovsbundna händer. Typsnittet på titelbokstäverna liknar           

typsnittet för en rubrik i en tidningsartikel. Underrubriken är det enda på omslaget som              

förankrar boken i dess genre: Den sanna historien bakom rubrikerna. ”Den sanna historien”             

antyder ett indirekt biografiskt åtagande och ”bakom rubrikerna” antyder att det finns en             

annorlunda historia än den som skildrats i medierna kring det uppmärksammade fallet. Det             

knyter samtidigt an till huvudtitelns typsnitt och innebörden kontrasteras av att undertiteln är             

många storlekar mindre än huvudtitelns svarta bokstäver, den mer dramatiska titeln framhävs            

mer i jämförelse med den sobra undertiteln. Undertitelns typsnitt liknar det hos en             

skrivmaskin, ett typsnitt som Berglund pekar ut som ett vanligt drag på omslagen inom              

deckargenren (2016, s. 45). I formgivningen av denna bok fanns det troligtvis en tanke med               

att framställa boken i så nära anknytning till deckargenren. Omslaget skapar spänning och             

påminner samtidigt om det uppmärksammade fallet och lovar att skildra sanningen som den             
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aldrig tidigare har berättats. Bildmotiven har troligtvis större potential att locka till sig läsare              

än författarens porträtt eftersom hon inte är känd sedan tidigare. Omslaget har många visuella              

kontraster vilket enligt Berglund även det är viktigt i marknadsföringen – boken sticker ut              

inom sin genre (2016, s. 56–61). 

Bergwalls bok Bara jag vet vem jag är (2016) använder sig också av visuella konventioner                

som är mer typiska för deckargenren än för självbiografin. Bildmotivet föreställer en man i              

mörka kläder som står med ryggen mot betraktaren. Det är mörkt och snö på marken, mannen                

har mössa på sig och håller i vad som liknar motionsstavar. Han står framför en hög vägg av                  

glesa brädor, som en ladugårdsvägg eller ett skjul, med stora säckar framför. Skuggorna är              

sådana som liknar månljus och kanterna är mörka.  

 

Bild 8: Bara jag vet vem jag är (2016) av Sture Bergwall, utgiven på Bokförlaget Forum.  
Vid första anblick liknar det ett omslag som passar in i nordic-noir genren, med ett kallt                

landskap och mörka skuggor. Titelns ”jag” hänvisar till personen som skildras i boken men              

läsaren kan inte vara säker på vem denna jag är då personen står bortvänd och är omöjlig att                  

känna igen. Den mystiken speglas i både bilden och i titeln. Av allt att döma skulle bokens                 

omslag lika gärna kunna tillhöra en deckare eller thrillerroman. 

Thordis Elvas och Tom Strangers bok På andra sidan förlåtelsen (2017) har likaså en               

genrebrytande förpackning. Omslaget föreställer ingen person utan ett stormvågigt hav, en           

molnig himmel som skiftar i grönt, blått och gult och fiskmåsar som seglar över vattenytan.               

Undertiteln En sann historia antyder en genrebestämning men kan inte upprätta någon            

autobiografisk pakt eftersom ingen person syns på omslaget. Även detta omslag rör sig i              
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skönlitteraturens land. Niklas Ekdals bok Hur jag dog (2016) är likaså anonym i sin genre.               

Omslagsbilden föreställer en nattsvart himmel och en måne som ramar in författarnamnet.            

Titelbokstäverna är stora och röda samt upptar större delen av omslaget. De är suddiga och               

ingen av bokstäverna är i versaler vilket ger intryck av en fri stilistik. Titeln avslöjar inte                

heller den en genre och förutom ordet ”jag” finns inget som anknyter till den självbiografiska               

genren. Innebörden av ”hur jag dog” utgör dessutom en sorts kontrast – hade jaget varit död                

hade denne inte kunnat berätta om det. Titeln måste därför läsas som ett stilgrepp eller som                

en metaforisk anspelning, vilket ökar känslan av skönlitterärt inslag. 

Ett sista exempel på genreavvikelse är Sandstraks bok Mr Tourette och draken (2016).              

Färgerna är starka och ljust blå/turkosa och bildmotivet föreställer en illustrerad flygande            

fiskmås med pilotglasögon och en orangefärgad drake. Under måsen ligger ett par ihopvikta             

glasögon som speglar en bergig dal och himmel i skymning. Titelbokstäverna är starkt gula              

(se bild 7) och titelnamnet bär ingen genreanspelning, den klingar snarare lekfullt fiktiv.             

Omslagets starka färger och animerade bildmotiv flirtar med humorgenren som blivit mycket            

populär med titlar av exempelvis Jonas Jonasson och Fredrik Backman. Inom denna genre är              

formgivningen ofta färggrann och avbildar detaljer ur handlingen som inte har någon större             

innebörd innan läsningen. Det är därmed ytterligare ett exempel på hur den skönlitterära             

genrekonventionen bryts och formgivningen istället spelar på andra genrers konventioner. 

Omslagets mest grundläggande funktion är att med hjälp av bilder och färger spegla              

innehållet och bokens genretillhörighet (Berthelmess 2014, s. 74). Dessa exempel på omslag            

som bryter mot genrekonventioner misslyckas i denna uppgift. Däremot kan det finnas            

fördelar med att bryta mot genrekonventioner och efterlikna andra genrer i bland annat             

marknadsföringssyfte. En fördel är att det skapar kontraster i omslagsformgivningen och att            

boken uppfattas som oförutsägbar och på så sätt fungerar intresseväckande. Det kan även ge              

boken en unik identitet och ett originellt uttryck inom genren (Berthelmess 2014, s. 76). Att               

efterlikna andra genrer kan också locka till sig läsare som vanligtvis inte läser självbiografier.              

Enligt Matthews (2007, s. xi: Clark & Phillips 2014, s. 230) hjälper omslaget konsumenten              

att placera boken i en genre och avgöra om boken är något för dem. Omslaget ska signalera                 

vilken målgrupp boken vill nå och kan genom att efterlikna andra genrer bredda målgruppen              

till läsare av dessa genrer. Ofta räcker det enligt Phillips (2007, s. 29) att få konsumenten att                 

plocka upp boken för att öka köpviljan.  
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Författarnamnets roll på självbiografins omslag 

Materialet för denna studie visar att det på ungefär en fjärdedel av omslagen är              

författarnamnet som är större än titeln (se bilaga 8). Detta kan bero på att författaren i så                 

många av fallen är avbildad på omslaget (se bilaga 3). Att författarnamnet inte är det som                

anges i större typsnitt på fler omslag kan tyckas gå emot vad Squires (2007, s. 87) menar på                  

kring författarnamnet som varumärkesstämpel. Squires (2007, s. 87) menar att det går att             

utläsa betydelsen av författarens namn som varumärke och i marknadsföringen från storleken            

på författarnamnet i jämförelse med titeln. Är namnet viktigt i dessa aspekter så är det               

troligtvis större än titeln på omslaget. Då författarnamnet används som ett varumärke händer             

det ofta att det får en design så att det även ska se ut som ett varumärke och enligt Squires                    

(2007, s. 87) är det just i processen av att designa författarnamnet som beslut kring storlek i                 

relation till titel ska tas.  

Om vi ser till materialet i denna studie tycks det istället finnas en stor igenkänning i                 

författarnas utseende då många av författarna är avbildade så tydligt på omslaget. Det kan              

därmed leda till att konsumenten känner sig skriven på näsan om även författarnamnet skulle              

vara i stort typsnitt på omslaget. Det händer även att personen bakom självbiografin har              

skrivit boken tillsammans med någon och det kan därmed vara fördelaktigt att istället             

framhäva personen i bild istället för i textstorlek på omslaget då det kan finnas två namn att                 

ange. Hur författarens varumärke är utformat kan därmed ha stor inverkan på hur omslaget              

formges (Clark & Phillips 2014, s. 230). Är personen mer känd genom sitt namn är troligtvis                

namnet i störst typsnitt. Men är igenkänningen istället större för personens utseende är det              

troligtvis istället så att personen är framträdande på omslaget men att typsnittet för namnet är               

mindre. Squires (2007, s. 230) skriver att författarnamnet kan ge boken ett starkt varumärke              

och det stämmer troligtvis för skönlitterära böcker eller fackböcker då författarnamnet ger            

något mer till innehållet i form av trovärdighet eller kvalité. För självbiografier är istället              

författarnamnet en del av innehållet och kan på så vis inte ge innehållet något mer än att det                  

på omslaget introducerar läsaren för vem boken behandlar.  

Författarnamnet kan även göra att konsumenten är mer benägen att läsa boken då det kan                

bidra med igenkänning eller trygghet om läsaren redan känner till författaren (Phillips 2007,             

s. 21). I valet av bok har det blivit väldigt viktigt med författarnamnet för konsumenterna               
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(Phillips 2007, s. 21), vilket i sin tur speglas i intresset för att ge ut självbiografier då de flesta                   

som skriver dem är kända sedan tidigare (Hackman 2015, s. 176). Tidigare kändisskap ger              

även förlagen en trygghet då det redan finns ett starkt varumärke som kan locka till sig läsare                 

(Squires 2007, s. 87). I vissa fall är det dock varken så att författaren är avbildad på omslaget                  

eller att författarnamnet står i stort typsnitt på omslaget. Detta är fallet med Antione Leiris               

bok Mitt hat får ni inte (2016) där intresset för boken bygger på en händelse snarare än                 

författaren. Händelsen, terrorattentatet i Paris där flera dog i konsertlokalen Bataclan, är            

istället det som står i fokus då omslagsbilden visar Eiffeltornet och titeln knyter an till det                

facebook-inlägg som Leiris skrev efter attentatet. Även i fallet med Erikssons bok I             

bunkerläkarens våld (2017) och Bizots bok Min tid som fånge hos röda khmererna (2017) är               

författarnamnen i mindre typsnitt än titeln och författaren är inte heller avbildad på omslaget.              

Både böckernas omslagsbilder och titlar hänvisar dock till kända fall där författaren varit             

fången och som de i sina respektive böcker berättar om. Här fungerar författarvarumärket             

som så att det bygger på att boken kan skildra en sann och ny vinkel på händelsen som många                   

läst och hört om i medierna från personer som dock inte själva var på plats.  

Författarens namn på bokomslaget uppfyller olika funktioner beroende på ur vilken vinkel             

det analyseras och vem författaren är. Den ena funktionen handlar helt enkelt om att visa vem                

som skrivit boken och vem som äger upphovsrätten. Den andra funktionen är att symboliskt              

förankra författaren med det litterära innehållet (Genette 2010, s. 40). Som tidigare nämnts             

utgör författarnamn, författarbild och ett innehåll som utgör sig för att skildra denne,             

tillsammans ett symboliskt kontrakt. Forslid m.fl. (2015, s. 80) liknar även författarnamnet            

vid en signatur eller autograf som tillskriver verket autenticitetsvärde. Autenticiteten är           

densamma oavsett vem författaren är men värdet kan sägas öka i läsarens och marknadens              

ögon då författaren sedan innan är välkänd eller på något sätt offentlig innan boken kom.  

Typografin av Rundströms bok Passé – De ofrivilliga pensionärerna (2016) kan enkelt             

liknas vid en autograf. Här används olika typografi till förnamnet och efternamnet.            

Förnamnet är skrivet i eleganta, kursiva bokstäver medan efternamnet har ett rakt, lite fetstilt              

typsnitt. Namnet Marianne liknar därför en autograf som ger intrycket av att Rundström, eller              

snarare Marianne, skulle ha signerat sin bok. Undertiteln har också olika typsnitt, ordet             

”ofrivilliga” är även det kursiverat på samma sätt som förnamnet, vilket typografiskt            

förbinder ordet och namnet för att understryka att Marianne högst ofrivilligt blivit pensionär.             

Den typografiska åtskillnaden av för- och efternamnet utgör även en distinktion av offentlig             
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och privat person. Ytterligare ett exempel är Elsie Johanssons bok Riktiga Elsie (2016). Som              

tidigare nämnt innebär titeln en åtskillnad av den privata och offentliga personen. Detta             

intryck förstärks genom att förnamnet Elsie skrivs i ett större typsnitt med vit färg, än               

efternamnet som är mindre och i färgen svart. Det signalerar kontraster mellan dessa personer              

och genom att låta namnet Elsie vara störst visar förlaget att det är den privata personen som                 

tar plats i boken. 

Berglund (2016, 44–45) förklarar att det finns typografiska mönster som utmärker            

deckargenren. Sådana mönster är svåra att finna i genren självbiografier eftersom typografin            

snarare är bunden till andra stilkonventioner eller till författarens varumärke. Det är inte             

heller vanligt bland självbiografier att författaren har en specifik logotyp som är brukligt på              

deckare och i andra skönlitterära genrer. Sannolikt beror det på att en person oftast bara               

skriver en eller två självbiografiska verk medan författare av skönlitteratur, speciellt deckare,            

skriver serier av böcker med samma karaktärer eller samma miljöer som tidigare böcker. Det              

är därför viktigt för dessa författare att skapa ett samlat uttryck för sitt författarskap som är                

lätt att känna igen och komma ihåg. Typografin på självbiografiers omslag är ofta friare i sin                

stil och kan med exempelvis skriftspråkliga element visuellt förstärka och levandegöra den            

övriga formgivningen av omslaget. Enligt Berglund (2016, s. 44) kan typografin fungera            

berättande med narrative typography och framställa stämningen och bokens fokus. Timbuktu           

Diakités bok En droppe midnatt (2016) är exempel på en levandegörande typografi.  

 

Bild 9: En droppe midnatt (2016) av Jason Timbuktu Diakité, utgiven på Albert Bonniers förlag. 
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Bokstävernas typsnitt i författarnamnet och titeln är densamma, bokstäverna är svarta och de             

är ojämna som om de blivit handmålade. Illustrationen av Diakités ansikte har ungefär             

samma stil som ger intrycket av en handmålad bild vilket förstärks av färgstänken runt              

omkring. Diakité har valt att använda sitt fulla namn Jason Diakité inklusive sitt välkända              

artistnamn Timbuktu, han blandar därmed sin privata och offentliga persona och tillför sitt             

varumärke som kändis till verket (Genette 2010, s. 40). Färgerna på omslaget och typografin              

har en sorts berättarfunktion. Bokstäverna och bilden är svart mot en vit bakgrund och det               

“handmålade” är ojämnt och låter den vita bakgrunden lysa igenom. Formgivningen kan            

tänkas signalera bokens tema och konflikter om Diakités kamp för svartas rättigheter i ett vitt               

normsamhälle och om sin egen uppväxt med en svart och en vit förälder. Bokens omslag               

utgör exempel på hur typografin både är bunden till den övriga omslagsformgivningen och             

hur den samtidigt kan fungera berättande. Det är också exempel på hur författarnamnet kan              

symbolisera den privata och offentliga personen och föra med sig en redan offentlig             

personlighet till verket.  

Resultat 

Genom att sammanställa statistik för studiens material har vi kunnat upptäcka vad som             

framstår som vanligt på omslagen för genren självbiografier. Statistiken har sedan analyserats            

för att ta reda på vad det, som framstår som vanligt, kan förmedla på omslagen. Statistiken                

har i sin tur lett till att vi har kunnat fastställa vissa mönster bland omslagen på                

självbiografierna under hösten 2016 och våren 2017. Dessa mönster syns i färgerna och valet              

av omslagsbilder som i sin tur kombineras på olika sätt för att förmedla vissa attribut eller                

känslor. Vi har även upptäckt mönster i hur titeln är formulerad samt hur undertiteln kan               

förtydliga genretillhörighet. Dessutom finns det mönster i hur författarnamnet framställs på           

omslagen och hur detta sker i relation till omslagsbilder. Dessa aspekter har analyserats för              

att se hur omslagen förmedlar genren samt hur de bryter mot genrekonventioner. Det har              

gjort att vi tydligare kan se hur omslagen för dessa säsonger bildar mönster för genren och                

vad omslagen främst försöker förmedla.  

För att säkerställa resultaten från statistiken har vi analyserat specifika omslag för att på en                

djupare nivå och ett tydligare sätt förstå hur dessa mönster ser ut och hur elementen kan                

förmedla olika saker på omslagen. På så sätt har även mönster kunnat uttydas i hur omslagen                
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tycks förmedla liknande saker antingen genom att samma element har liknande färg, eller             

olika element som bilder och ordval anknyter till samma känsla. Genom att analysera             

specifika verk har vi också tydligare kunnat se vad som bryter mot genrekonventionen samt              

kunnat exemplifiera statistiken och dess innebörd. Analysen har på så vis gett oss en bättre               

förståelse både för de enskilda verken men även för formgivningen av genren i stort. Nedan               

presenteras de resultat som vi genom analysen har kommit fram till.  

Självbiografiers formgivning följer, som vi har sett, tydliga genrekonventioner.          

Omslagsformgivningen är ofta bunden till mönster som författarporträtt och klara färger eller            

svartvita bildmotiv. Undersökningen av färger på omslagen visar att det finns en            

genrekonvention om att på olika sätt förmedla seriositet. Känslan förmedlas antingen genom            

ett svartvitt foto eller en färgsättning som efterliknar det svartvita fotot, trots att omslagsfotot              

är i färg. Andra omslag har helt enkelt svart bakgrund för att förmedla seriositet och på andra                 

blir författaren en viktig del i förmedlandet av känslor då personen också framstår som seriös               

på bilden. När det kommer till titelfärger framgår det även en känsla av allvar bland annat                

genom svarta, röda och blåa titlar. Dessa är alla vanliga som titelfärger på självbiografiernas              

omslag. Den vanligaste färgen är vitt vilket tycks användas för att skapa kontrast. Vissa              

omslag är avvikande från denna konvention och fokuserar istället på att förmedla någon             

annan känsla. Det kan ske genom att ha en framträdande färg som blå och element som                

förknippas med lugn, en känsla som kan kopplas ihop med färgen. I de flesta fall används                

dock den blåa färgen för att förmedla professionalitet. Andra omslag avviker genom att ha              

rosa som framträdande färg, de flesta av dessa omslag tycks vilja knyta an till andra saker än                 

seriositet vilket också framgår av hur författarna är avbildade. Färgen gul är även den vanlig               

som titelfärg men följer inte heller konventionen om seriositet utan förmedlar istället            

positivitet vilket återfinns i nästan alla omslag med gul titel.  

Titeln spelar en stor roll i hur genren och innehållet förmedlas. Titeln informerar              

mottagaren om bokens innehållsliga handling eller tema och är samtidigt starkt genrebunden.            

Undertitlarna förmedlar ofta genren genom att vara direkt genrebestämmande och          

kategorisera boken som exempelvis “En familjebiografi”. Undertiteln kan också anspela på           

genren genom att använda sig av lättolkade meningar som “En sann historia” vilket indirekt              

indikerar att boken är en självbiografi. I huvudtiteln används ord som alluderar till bokens              

genre genom ord som hänvisar till tiden, livet och minnen, samt det egna berättarjaget som               

“jag” eller “min”. Författarnamnet spelar också en stor roll för att knyta verkets innehåll till               
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författaren. Det förmedlar autenticitet och anknyter (i de fall personen är känd sedan innan)              

till författarens offentliga persona vilket sedan är en stor del i hur boken marknadsförs till               

läsaren. På flera av de undersökta omslagen är dessutom författarens namn en del av titeln,               

både med för- och efternamn eller bara förnamnet. Ofta speglar namnet den privata eller              

offentliga personan. Exempelvis signalerar användningen av förnamnet i titeln att en genuin,            

privat person kommer skildras i boken. För- och efternamn tillsammans signalerar att den             

offentliga personan, eller en blandning, skildras. Författaren är i många fall även bildligt talat              

ansiktet utåt. Författarporträtt på självbiografier är en stark genrekonvention och utgör           

tillsammans med författarnamn och namnet i titeln en självbiografisk pakt. Dessa           

komponenter i formgivningen symboliserar och förmedlar förbindelsen mellan person och          

litterärt innehåll.  

Att placera författaren på omslaget är något som underlättar för att förmedla innehållet till               

konsumenten. Dessutom får konsumenten snabbt reda på vem som står bakom boken då             

personen i fråga syns, ofta över hela omslaget. Författaren på omslaget framgår som en tydlig               

genrekonvention då författaren är porträtterad på 80,4 % av omslagen. Hur författaren poserar             

tycks även indikera hur självbiografins innehåll är, om det främst är allvarligt framgår det på               

författarporträttet som ger ett seriöst intryck. Att så pass många omslag består av ett fotografi               

kan både spegla miljön och tiden boken skildrar, samtidigt som det ger boken en unik               

identitet. De omslag som bryter mot genrekonventionen genom att inte avbilda författaren har             

istället bilder som tydligt knyter an till miljön eller en specifik händelse som boken troligtvis               

utgår från. Det händer även att dessa titlar knyter an till andra genrer och därmed anspelar på                 

innehållets likhet till dessa genrer. Det är vanligare att omslagen och dess bilder följer              

genrekonventionen eftersom det förenklar möjligheten att kommunicera genren och på så vis            

informera konsumenterna om innehållet. 

Trots att den självbiografiska genren är starkt formbunden finns det, som ovan nämnt,              

flera exempel på genreavvikelser. Omslagsformgivningen inom genren går på många sätt mot            

mer populariserade uttrycksmedel och lånar drag från populära genrer som deckare, humor            

och andra skönlitterära genrer. Istället för att placera författarens porträtt på omslaget,            

försöker förlagen istället avbilda handling och innehåll som är brukligt inom skönlitteraturens            

omslagsformgivning. Det bryter mot den annars så konventionaliserade och formbundna          

omslagsdesignen vilket kan öppna upp för friare sätt att skapa nya genreuttryck, mönster och              

trender inom den självbiografiska genren. Att använda sig av andra uttryck i formgivningen             
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innebär även en möjlighet att nå ut till en bredare målgrupp och fånga upp läsare som                

vanligtvis inte intresserar sig för självbiografier.  

Självbiografier är redan en del i bästsäljarkulturen, det är en populär genre med en bred                

målgrupp. Ofta är det verklighetshungern som styr konsumenten, men det innebär också att             

köpbeslutet ofta baseras på vem personen är. En välkänd offentlig person har möjlighet att              

dra till sig intresse enbart tack vare sin persona i relation till den självbiografiska pakten.               

Personer som inte sedan tidigare är offentliga, mediala personer måste i högre utsträckning             

locka till läsning genom ett intresseväckande innehåll och handling. Detta kan förklara de             

omslag som bryter mot den konventionaliserade vanan att porträttera författaren och istället            

avbilda exempelvis miljöer.  

Analysen av självbiografiers omslag ger oss en insikt om vikten av en genomtänkt              

formgivning. Omslaget är det första som möter konsumenten och väcker dess intresse för             

boken. Det har även en informerande funktion som ska snabbt och effektivt informerar den              

potentiella läsaren och konsumenten om vem författaren är, vad boken handlar om och vilken              

genre den tillhör. Formgivningen är ofta genrebunden vilket säger något om hur viktigt det är               

för verket att tydligt tillhöra och ansluta sig till en genre. Genren i sig ramar in                

förväntningarna och ställer krav som måste uppfyllas innehållsligt. Detta i sin tur ska speglas              

genom rätt titel, bilder och färger. Omslaget och dess element har alla funktioner som              

tillsammans fungerar berättande som kan vara minst lika talande som innehållet.  

Förslag till vidare forskning 

Som vidare forskning tror vi att det hade varit intressant att studera liknande mönster fast               

under en längre tidsperiod. Detta för att se på mer generella mönster inom självbiografier som               

givits ut på den svenska marknaden. Det skulle kunna göras med ett liknande urval fast               

hämtat från bokinfo, exempelvis från de senaste tio åren. På så vis skulle en mer heltäckande                

bild av genrens konventioner ges. I en sådan studie vore det även intressant att jämföra med                

kommande utgivningsperioder för att se om genrekonventionerna står sig lika starka eller om             

nya uttryck och mönster växer sig vanliga inom genren. Dock finns det en risk för att missa                 

sådana titlar som förlagen inte har genrebestämt som självbiografier, trots att en sådan             

kategori vore motiverad. Detta då vissa titlar idag genrebestäms enligt ämnen som boken tar              
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upp snarare än att författaren faktiskt skriver om sig själv. En studie av just genrebestämning               

av självbiografier hade därmed även kunnat vara intressant att genomföra.  

Vi ser även fördelar med att studera flera olika genrer och deras omslag för att upptäcka                 

fler exempel på genrekonventioner, speciellt inom facklitteraturen där den befintliga          

forskningen är begränsad. Om skönlitteraturens omslagsformgivning finns det redan studier,          

men formgivning av facklitteratur är inte en lika uppmärksammad del av marknaden. Vi             

tycker oss ana flera facklitterära omslag som, liksom vissa självbiografiska omslag i den här              

studien, går åt mer populariserade uttrycksmedel. Om detta är en växande trend så finns det               

definitivt fördelar med att undersöka denna del av bokmarknaden.  
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