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Abstract 
The aim of the study is to apply a paratext analysis to investigate what it is in the 

packaging of books that can appear attractive to children and what are the distinctive 

shared features of popular pupil choices among books. The analysis consists of an 

examination of each book and then a comparative section. The analytical categories are 

the title and subtitle, author’s name, publisher’s information, cover pictures, the back 

cover, the spine, the format of the book, endpapers, and the series emblem. The 

theoretical premises are hermeneutics and semiotic interpretations of signs. The study 

proceeds from Genette’s concepts of paratext, peritext and epitext.  

A prominent common feature of the books was series emblems in the form of 

main titles and colours. Another significant conclusion is that the cover often depicts 

some climactic event in the content of the book. The content and the cover must 

harmonize so that the reader will not feel disappointed. The didactic conclusions are that 

teachers must have a good understanding of the effect a book cover can have on pupils. 

Often teachers try to motivate pupils by telling them about the exciting content, but if 

the pupil is not motivated by the paratext, the threshold will be too high. It is of great 

relevance that teachers offer pupils several different books with varying paratexts.  
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1 Inledning 
De senaste åren har det inom den pedagogiska världen talats om att läsförmågan i PISA-

resultaten sjunker och att det hade varit bra om eleverna läser mer frekvent. I läroplanen 

för ämnet svenska står det att eleverna ska utveckla sin förmåga att ”läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften” (Skolverket 2011:247). För att eleven 

ska utveckla förmågan att läsa behövs insikt om att läsning är en process som startar 

innan huvudtexten läses. Redan när läsaren hör talas om boken eller när hen ser 

omslaget för första gången bildas en uppfattning om den. Lusten och motivationen att 

läsa skönlitterära böcker baseras till stor del på att omslaget är tilltalande, så vilka 

komponenter finns det på omslaget som avgör om eleven plockar upp boken?  

Under praktikperioderna i min utbildning har jag vid många tillfällen följt med 

elever i mellanstadiet till skolbiblioteket. Jag har sett hur lärare och bibliotekarier 

försökt inspirera och övertyga elever till att läsa böcker genom att prata om innehållet i 

boken varvid eleven tittat på omslaget och valt bort boken. Uttrycket ”Don’t judge a 

book by its cover” är välkänt men jag anser att elever har svårt att bortse från ett icke 

tilltalande omslag trots att textinnehållet kan vara intressant. Det är oftast omslaget som 

får avgöra om boken är värd tiden och om eleven ska läsa vidare på baksidan eller lägga 

tillbaka boken. Det innebär att bokomslaget har en stor makt över om den blir vald. 

Trots det är bokomslag ett relativt outforskat område i samband med pedagogik och 

didaktik.  

Det finns studier av bilderböcker där omslaget, bilderna i boken och texten 

diskuteras i förhållande till varandra. I flera studier undersöks också textinnehållet i 

kapitelböcker för barn- och ungdomar ur historiskt perspektiv och ur genusperspektiv 

bland annat, men de flesta av dem nämner knappt bokomslaget. Det finns viss forskning 

om vuxenpocketens omslag i förhållande till dess innehåll, exempelvis Berglunds 

avhandling (2016) som använt sig av paratextanalys. Genette är den som grundat 

paratextanalysen som teori. Paratext avser allt kring en bok som inte är huvudtexten. 

Paratext är det större begreppet som Genette sedan delar in i peritext och epitext 

(Genette 1997:5). Se teoretiska utgångspunkter för ytterligare förklaring. Jag har dock 

inte funnit någon paratextanalys om just barn- och ungdomsböcker som riktar sig mot 

elever i årskurs 4–6. I föreliggande studie analyseras böcker som är elevvalda och 

studien får därmed ett elevperspektiv. Studien innehåller en kvantitativ del och en 
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kvalitativ del. Den kvantitativa delen består av en enkätundersökning som urvalet av 

böcker grundar sig på. Den kvalitativa delen består av en paratextanalys.  

Bokomslaget har utvecklats från boktryckarkonstens första läderpärmar utan 

författarnamn till dagens mjuka papperspärmar med färggranna illustrationer, titlar och 

författarnamn (Lundblad 2010:13–21; Genette 1997:23). Med bokomslag menas i 

föreliggande studie framsidan, bokryggen och baksidan. Berglund (2016:199) redogör 

kort för att begreppet bokomslag, inom boktryckarkonsten, tidigare syftade på ett 

skyddsomslag till bokens pärmar. Det skyddsomslaget utvecklades till bokreklam för att 

sedan bli det lösa omslag som finns till en del hårda bokpärmar idag. På lösa omslag 

finns flikar som viks in runt pärmen. Dessa efterliknas idag på en del tryckta böcker 

som då har vikta flikar som sitter fast i pärmen (Genette 1997:27). I föreliggande studie 

har samtliga böcker tryckta omslag direkt på pärmen.  

Om förståelsen avokomslagets påverkan på elevens motivation ökar kan lärare, 

pedagoger och bibliotekarier lättare matcha ihop tilltalande böcker med respektive elevs 

preferenser. För varje gång en lärare föreslår en bok med en peritext som inte tilltalar 

eleven så minskar elevens lust att läsa en bok överhuvudtaget, enligt de erfarenheter 

som framkommit under mina praktikperioder. Med mer kunskap om peritexter kan 

läraren guida eleven till rätt bok.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet är att öka förståelsen av elevernas preferenser i deras bokval och i studien 

undersöks populära elevvalda böcker. Genom en paratextanalys undersöka vad i 

böckers omslag som kan verka tilltalande hos några elevvalda böcker och vilka 

utmärkande gemensamma drag populära elevvalda böcker har. I studien diskuteras 

viktiga didaktiska slutsatser som lärare och pedagoger kan belysa i sin undervisning för 

att öka läsmotivationen.  

 

1.2 Forskningsfrågor 
• Vad i böckernas paketering kan vara tilltalande för barn och vilka funktioner 

fyller de olika komponenterna på omslaget?  

• Vilka utmärkande gemensamma drag finns i elevvalda och populära 

kapitelböcker för barn och ungdomar?  
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2 Bakgrund 
McCormick diskuterar hur läsning är komplex och bara för att man lärt sig att läsa i ung 

ålder innebär det inte att man kan läsa alla sorters texter direkt. Skriven text har olika 

nivåer, exempelvis är en barnbok betydligt enklare jämfört med en akademisk text. 

Förståelsen av texter utvecklas ju mer man läser (McCormick 1994:1). På liknande sätt 

kan man se på bildtolkning. Bildseendet är något som utvecklas genom hela livet. Vid 

olika tidpunkter i livet uppskattar man olika typer av illustrationer eftersom man gör 

olika tolkningar av bilderna. När en bild ska tolkas underlättas det om det finns något i 

bilden som tolkaren kan identifiera sig med. Identifikationsfaktorer kan vara relevanta 

på omslaget eftersom det hjälper läsaren med tolkningen.  

I kommande avsnitt förklaras först de teoretiska utgångspunkterna som studien 

baseras på. Sedan klargörs vilken tidigare forskning och publikationer som finns om 

bokomslag.  

 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 
Vetenskapsteoretiskt inordnas föreliggande studie i den hermeneutiska teoribildningen 

eftersom hermeneutiken handlar om att göra tolkningar och skapa förståelse (Allwood 

& Erikson 2010:91). I denna studie tolkas främst bokomslagen på de elevvalda 

böckerna. Inom hermeneutiken är det av stor relevans att titta både på delarna men även 

på helheten. Hermeneutiska cirklar visar hur tolkningen går som i en cirkelrörelse från 

helheten till delarna och tillbaka till helheten i en kontinuerlig tolkning (Allwood & 

Erikson 2010:92ff, Nikolajeva 2000:12f). Förståelsen och tolkningen av delarna och 

helheten bygger dessutom på vår förförståelse. Allwood och Erikson (2010:94f) lyfter 

fram den tyske filosofen Gadamer som menade att hermeneutiska tolkningar är lokala 

och bestämda i tid eftersom de bygger på tolkarens förförståelse men eftersom vår för-

förståelse blir bredare och djupare ju mer kunskap vi inhämtar så tolkar och omtolkar vi 

det vi ser med vår nya kunskap. Gadamer menar dock också att tolkningarna är 

sammankopplade med samhället vi lever i nu och våra personliga erfarenheter (Allwood 

& Erikson 2010:95).  

Bokomslag är designade för att kommunicera något om innehållet i boken för 

läsaren. Semiotiken beskrivs som ”hur vi kommunicerar med hjälp av olika slags 

tecken” (Nikolajeva 2000:12). Semiotik är läran om tecken och inom semiotiken delas 

tecknen upp i olika sorters tecken, bland annat ikoniska och konventionella tecken. Det 

första är enkla bilder som direkt avbildar det som menas (ikoner), t.ex. sparaknappen i 
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många datorprogram är en diskett. Konventionella tecken är istället knappen där det står 

”spara som” eftersom läsaren behöver koden till de svenska bokstäverna för att förstå. 

Konvention betyder överenskommelse som här blir en överenskommelse om att tolka 

det svenska skriftspråket. Konventionella tecken kan dock också vara ”gester, klädsel 

eller emblem” (Nikolajeva 2000:12). För den som inte känner till överenskommelsen 

blir tecknen nästintill obegripliga (Nikolajeva 2000:12).  

Genette (1997:1ff) förklarar Paratext som allt som omger, presenterar och 

representerar huvudtexten. Paratexten är som tröskeln som leder in i boken och utan 

paratexten skulle huvudtexten bara vara en bunt sidor med text utan någon samman-

bindning. Paratexten delar Genette sedan upp i peritext och epitext. Peritext är allt som 

omger den fysiska huvudtexten, så som framsida, bokrygg, baksida, titelsida, försätts- 

och eftersättsblad, flikar, fliktexter, titlar, undertitlar, författarnamn, förlagsnamn, 

dedikationer och bilder på omslaget. Epitext är texter som berör boken men inte 

återfinns på den tryckta boken. Det kan vara intervjuer, författarens dagbok och 

marknadsföring för boken där författaren indirekt är avsändaren (Berglund 2016: 19ff). 

Förstavelsen ”para”, ”peri” och ”epi” kommer från grekiskan. Para betyder bredvid eller 

bi- vilket då kan tolkas som alla texter som förekommer bredvid huvudtexten. Peri 

betyder omkring och kan på liknande sätt tolkas som texterna som förekommer omkring 

huvudtexten. Epi betyder ovanpå eller efter och kan tolkas som texter som tillkommit 

efter att boken är tryckt. I föreliggande studie kommer epitexterna inte beröras eftersom 

eleverna troligtvis inte påverkas av epitexter när de väljer bok på skolbiblioteket.  

Serieemblem är identifierbara symboler, färger eller logotyper som binder 

samman en serie (Genette 1997:22). Det finns serier som har förgyllda snitt som 

serieemblem, det vill säga att bokbladens snittyta är förgylld eller färgad. Detta var 

vanligare när framsidorna inte var så dekorativa. Nuförtiden är framsidorna ofta 

genomtänkta och riktar sig tydligt mot en viss läsargrupp. När man anpassar omslag och 

texter, till den tilltänkta läsargruppen, handlar det om en form av adaption (Kåreland & 

Werkmäster 1985:81).  

 

2.2 Bokomslag 
Bokomslagets utseende är det inte bara en person som påverkar utan det finns flera 

människor med olika syften. Lindström (1994) skriver att författarens syfte är att ge 

uttryck för huvudtexten, förläggarens syfte är att nå fram till den tilltänkta läsargruppen 

och formgivarens syfte är också att nå fram till läsaren men samtidigt vill hen särprägla 
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formgivningen till sin stil. Enligt Lindström är bokhandlarens önskemål att boken är 

både lätt att sälja men även lätt att hantera och det sista som nämns är att läsaren vill ha 

information av omslaget när hen väljer bok (Lindström 1994:5). Vidare har Lindström 

sammanfattat en lista av krav som ofta framträder i samband med bokomslag:  
• Boken ska framträda i mängden av andra böcker. 

• Omslaget skall kunna avläsas rätt när det visas under kort tid.  

• Omslaget skall kunna reproduceras i liten skala, exempelvis vid presentation i 

en katalog, och ändå gå fram.  

• Omslaget skall se fräscht ut även efter hantering i lager och i butik.  

• Omslaget skall vara säljande.  

• Omslaget skall överensstämma med innehållet.  

• Omslaget skall vara uttrycksfullt.  

(Lindström 1994:5) 

I Lindströms lista kan man se att det finns flera faktorer som påverkar när bokomslag 

skapas. Nikolajeva uttrycker att omslaget är av mindre betydelse eftersom det främst är 

innehållet som läsaren är ute efter (Nikolajeva 2000:63). Det uttalandet ställer jag mig 

mer kritisk till eftersom omslaget kan anses ha större betydelse för yngre läsare när det 

gäller att välja boken. Många barn och ungdomar bildar sig en första uppfattning om 

vad boken handlar om utifrån omslaget eftersom omslaget ofta speglar en händelse i 

boken. Trots det uttrycker Nikolajeva ändå att omslaget är av större vikt om bilden inte 

upprepas inuti boken (Nikolajeva 2000:63). Hon beskriver dessutom att berättelsen kan 

börja på omslaget av de bilderböcker som hon undersökt. Nikolajeva belyser 

barnböckers titlar och beskriver dess betydelse för bokvalet: ”Titeln är en väsentlig del 

av barnbokens helhet, och många empiriska läsundersökningar visar att unga läsare ofta 

väljer (eller väljer bort) böcker på grund av titeln” (Nikolajeva 2000:65).   

Titlar kan delas in i två större grupper ”handlingsorienterade titlar” och 

”programmatiska titlar” (Nikolajeva 2004:244). Handlingsorienterade titlar är när 

handlingen står över personskildringen, exempelvis Zombiefeber. Personen är bara 

någon som utför den avgörande handlingen. Programmatiska titlar ger läsaren 

förförståelse om vad boken kommer handla om, exempelvis Den första skoldagen. En 

titel kan vara både handlingsorienterad och programmatisk som exempelvis Mysteriet 

på Hester Hill. 

Det finns ytterligare en kategori av titlar som inte passar in i de ovanstående. 

Den kategorin passar mer traditionella barnböcker som ofta har huvudpersonens namn 

som titel (Nikolajeva 2000: 242ff). Den titelkategorin kallar hon för ”nominal”, 
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exempelvis Robinson Crusoe, Nalle Puh, Ullabella och Elvis Karlsson (Nikolajeva 

2004:242). Hon har delat in många barnbokstitlar i olika underkategorier. ”Namn och 

epitet”, exempelvis Ture Sventon – privatdetektiv, ”namn och adjektiv”, exempelvis 

Lilla Anna och Långa Farbrorn, ”namn och platsnamn” eller ”geografisk plats”, 

exempelvis Pippi Långstrump i Söderhavet (Nikolajeva 2004:242). Titeln kan också 

vara ett ”centralt föremål” i huvudtexten eller göra en ”intertextuell koppling” som 

anspelar antingen till huvudtexten eller annat tidigare verk (Nikolajeva 2004:243). Det 

”kollektiva tilltalet” av en grupp är Blytons Fem-böcker en typisk kategori för. Fem-

böckerna visar också tydligt hur fortsättningsböcker kan bygga på ursprungstiteln. 

Nikolajeva menar även att titeln kan visa vilken läsargrupp som författaren har som 

målgrupp. Innehåller titeln ett flicknamn vänder sig boken till flickor och omvänt.  

Förutom titlar innehåller bokomslag ofta en bild och de olika komponenterna 

på bokomslaget bildar ett sammanhang som inte bara blir delar utan kan tolkas som en 

hel framsidesbild. Kåreland och Werkmäster (1985) beskriver hur man kan göra en 

bildtolkning i en bilderbok för barn i fyra steg. Föreliggande studie kommer inte 

analysera bilderböcker men omslaget på kapitelböcker innehåller ofta en bild så delar av 

deras tolkning är intressant. Kåreland och Werkmäster (1985:84f) menar att läsarens syn 

på bilden bygger på perception vilket innebär att det som ögat ser måste hjärnan tolka, 

färger, komposition och gestalter. Balansen i bilden är också viktig för att läsaren ska 

uppskatta bilden. I en del bilder finns det rörelsemönster och olika element kan befinna 

sig på olika nivåer, vissa i förgrunden och andra i bakgrunden, vilket skapar ett djup i 

bilden (Kåreland & Werkmäster 1985:84f). Författarna skriver att olika färger kan 

representera vissa känslor, exempelvis svart uppfattas som sorg och rött som kärlek 

(Kåreland och Werkmäster 1985:85).  

 

2.3 Tidigare forskning om bokomslag och paratexter 
Rhedin (2001) har i sin avhandling undersökt bilderböcker, i och med det inkluderas 

bilderbokens omslag. Eftersom hennes undersökning har baserats på bilderböcker 

diskuteras bokomslaget i förhållande till andra bilder och texter i böckerna. I 

föreliggande studie undersöks omslaget till kapitelböcker för barn och ungdomar som 

en komponent utöver textinnehållet i boken. Bokomslaget ses som en infartsväg till 

boken. Bilderbokens omslag beskrivs som lekfullt med stora uttrycksmöjligheter där 

formatet kan skifta från mycket små böcker till väldigt stort format (Rhedin 2001:145). 
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Ungdomsböckerna är lite mer styrda i sitt format som leder läsaren till det mer typiska 

pocketformatet som vuxenböcker ofta har. 

Rhedin skriver om konceptet med böcker som har skrivits utan tanke på att 

bildsättas. Det kallar hon för den illustrerade texten (Rhedin 2001:77ff). Kapitelböcker 

faller oftast inom denna kategori men genom omslaget skapas ändå en bild till boken. 

Det som Rhedin tar upp i sin avhandling som har gemensamma beröringspunkter med 

föreliggande studie handlar om titlar, omslag, för- och eftersättsblad vilket dock i 

Rhedins studie behandlas detta ytterst kort. Rhedin tar upp exempel på böcker som på 

för- och eftersättsbladen har vad hon kallar för inomnarrativa bilder, det vill säga bilder 

av något som beskrivs i boken (Rhedin 2001:149). Det finns titlar som har en yttre 

marknadsteknisk igenkänningssignal exempelvis när ett namn på huvudpersonen nämns 

(Rhedin 2001:149). Med det menas att eftersom huvudpersonens namn nämns i titeln 

kan kringprodukter med samma namn öka i försäljning om boken blir populär. Om 

boken dessutom ingår i en serie så menar Rhedin att läsaren lättare kan placera boken i 

rätt serie.  

Det finns bildvinklar som uppfattas som obehagliga eller hotfulla. När 

huvudmotivets rörelsemönster är i samma riktning som man bläddrar uppfattas det som 

vänligt, välkomnande eller som en hemkomst (Rhedin 2001:179ff). Det är en trygg 

bildvinkel. Om huvudmotivets rörelsemönster däremot är från höger mot vänster 

uppfattas det som otryggt, obehagligt, hotfullt eller ”motrörelse” (Rhedin 2001:180). 

Om en attack ska skildras i bild anfalls offret ofta från höger sida eller från det övre 

högra hörnet. När anfallaren kommer från det övre högra hörnet uppfattas det ofta som 

att anfallaren är större eller mäktigare än offret. Attacken sker då från ett okänt håll 

eftersom läsaren inte ännu läst vad som kommer att ske på de kommande sidorna 

(Rhedin 2001:180). Bildanalysen om bildvinklar är även relevant när det gäller 

bokomslagsbilder. 

Berglund (2016) har genomfört en studie med syfte att kartlägga populära 

vuxendeckares paratexter. Undersökning är baserad på Genettes begrepp peritext och 

epitext (Berglund 2016:15f, Genette 1997). Berglund är en av få studier med ett svenskt 

perspektiv som använder begreppen som Genette myntat. I avhandlingen lyfts flera 

forskare som undersökt vuxenböckers omslag, många främst genom ett historiskt 

perspektiv (Berglund 2016:25ff).  

Berglund beskriver att deckarnas bokomslag har en motsättning: ”å ena sidan 

ska framsidan förmedla att boken tillhör deckargenren, å andra sidan ska den framhäva 
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den enskilda författarens egenart och varumärke” (Berglund 2016:29). På liknande sätt 

måste framsidan leva upp till innehållet och vice versa. Berglund har granskat signalord 

för deckargenren som bl.a. mord, död, polis och fall. Han har även tittat på bildmotiv av 

samma typ som blir genreindikatorer (Berglund 2016:183). Motsvarande paratextanalys 

är också tillämpbar på barn- och ungdomsböcker.  

 

3 Insamlingsmetod och material 
Först presenteras hur enkätundersökningen och urvalet gick till. Efter det presenteras 

materialet som studien utgår från och sist presenteras materialavgränsningar och kritik.  

 

3.1 Enkätundersökning 
I en tidigare undersökning som jag genomförde tillsammans med tre andra studenter 

undersöktes bland annat huvudtexten i fem kapitelböcker, de tre populäraste böckerna 

valda av flickorna respektive pojkarna (Bengtsson, Bergvall, Elgaard & Skagert 2017). 

Basunderlaget för föreliggande studie har varit samma enkätundersökning men urvalet 

denna gången baserades enbart på böcker som eleverna valt själva. Anledningen till det 

urvalet är att omslaget kan ha stor inverkan när boken väljs av eleven själv till skillnad 

från om eleven fått boktips av någon annan person eller media. 

Enkätundersökningen genomfördes på fyra skolor, bland 103 elever var det 83 

elever som svarade på enkäten. Eleverna som har genomfört enkäten kommer från södra 

Sverige och är en homogen grupp om man ser till att de bor i samma stad och har växt 

upp under 2000-talets början. I enkäten fick eleverna fylla i 1–3 favoritböcker med 

motivering och hur de hade hittat boken (se bilaga A, enkäten). Hur de hittat boken 

besvarades genom en fråga (”Vem/vad tipsade dig om boken/böckerna?”) med 

kryssalternativ. I föreliggande studie avgränsas det till böcker som eleverna kryssade i 

alternativet ”Jag hittade den själv”, d.v.s. elevvalda böcker. Totalt var det 58 elevvalda 

böcker som framkom i enkätundersökningen, 28 böcker valda av pojkar och 30 böcker 

valda av flickor. I studien fick eleverna fylla i varför de tycker om boken, ”spännande” 

är det ord som förekommer flest gånger. Den motiveringen förekommer i 13 av 

rösterna. 

 

3.2 Material 
De fem populäraste elevvalda böckerna som framkom i enkätundersökningen är: 
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• Fotbollsakademin: Avspark (6 röster) av Tom Palmer utgiven 2014 av Argasso 

bokförlag. Boken är illustrerad av Brian Williamsson och översatt från engelska 

av Maria Fröberg.  

• Kallt Blod: De försvunna barnen (6 röster) av Jørn Jensen utgiven 2009 av 

Bonnier utbildning. Boken är översatt från danska av Karin Enge Vivar.  

• Dagbok för alla mina fans – Gregs Bravader (4 röster), av Jeff Kinney utgiven 

2008 av Bonnier Carlsen bokförlag. Boken är översatt från engelska av Thomas 

Grundberg.  

• Dalslandsdeckarna: Rånarna på ödetorpet (3 röster) av Pia Hagmar utgiven 

2002 av B. Wahlströms förlag.  

• Pax: Nidstången (3 röster) av Åsa Larsson och Ingela Korsell utgiven 2014 av 

Bonnier Carlsen bokförlag. Boken är illustrerad av Henrik Jonsson.  

 

Alla böckerna i listan ovan ingår i serier. Det finns två typer av serier, 

fortsättningsböcker och långserier (Nikolajeva 2004:245ff). Fortsättningsböckerna 

bygger på varandra och ska helst läsas i rätt ordning medan långserier kan läsas i vilken 

ordning som helst. De är fristående böcker som inte kräver att läsaren tagit till sig de 

tidigare böckerna för att förstå innehållet. Pax är den enda boken som är en 

fortsättningsbok. Fotbollsakademin, Kallt Blod, Dagbok för alla mina fans och 

Dalslandsdeckarna är långserier och läsaren behöver inte ta sig an dem i rätt ordning 

för att förstå innehållet.  

 

3.3 Materialkritik och avgränsningar 
Materialet har begränsat urval. Det är fem böcker som undersöks trots att det finns 

mängder med barn- och ungdomsböcker. Föreliggande studie har avgränsningar och 

begränsningar som gör att de är bundna i tid och plats. Hade studien gjorts om med ett 

annat urval hade säkert andra böcker framkommit som de populäraste elevvalda 

böckerna. Syftet är inte att undersöka vad som är barn- och ungdomslitteratur eftersom 

samtliga böcker i studien faller under denna kategori.  

Böckerna i studien ingår i serier och valet blev då att titta på första boken 

eftersom första boken presenterar och delvis blir representativ för hela serien. I de fall 

där böckerna är utgivna i flera upplagor på svenska med olika framsidor avgränsade jag 

till den upplagan som finns på det lokala biblioteket eftersom det är troligt att eleverna 

lånat boken där.  
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En annan medveten avgränsning är att jag inte gör en textanalys av 

baksidestexten. Under tidigare praktikupplevelser uppmärksammade jag att eleverna 

ytterst sällan läste baksidestexterna. Efter att ha tittat överskådligt på böckernas 

baksidestexter observerades det att alla beskriver innehållet på ett sätt som 

förhoppningsvis uppfattas som spännande av eleven om de trots allt läser den. En 

textanalys av baksidestexterna ligger dock vid sidan av denna studie.  

 

4 Analysmetod 
För att undersöka vad i böckers paketering som kan verka tilltalade för barn och vilka 

funktioner de olika komponenterna fyller samt i vilken mån det finns utmärkande 

gemensamma drag i elevvalda böcker genomförs en paratextanalys. En sådan analys 

innefattar även författarintervjuer och reklam för boken men i denna studie begränsas 

undersökningen till den faktiska boken eftersom det troligtvis spelar större roll för 

eleven när boken väljs än eventuella intervjuer med författare. 

Serieemblem påverkar inte enskilda böcker men om en elev känner till en 

bokserie sedan tidigare kan ett tydligt serieemblem göra det lättare att hitta böcker i 

samma serie. Eftersom alla böckerna som kom som topp 5 bland de självvalda böckerna 

i denna studien ingår i serier kan det tolkas som att serieemblem är av stor relevans. 

Därför är serieemblem på bokens framsida inkluderat i studien trots att det utökar 

studien något. Det innebär att jag har tittat på likheter mellan böckerna i studien och de 

kommande böckerna i serien. Tydligheten i serieemblemen gör att eleven inte behöver 

tveka på att böckerna hör ihop. Bokserier gör att läsandet förlängs. Om läsaren har hittat 

en bok i en serie som tilltalar hen så är läsaren i högre grad motiverad att ta sig an de 

andra böckerna i serien också. Böcker som ingår i en serie förlänger läsupplevelsen och 

därmed minns man lättare böckerna exempelvis om man läser en bok i cirka två veckor 

eller om man läser om samma karaktärer i en bokserie i två månader. En bokserie 

bygger dessutom upp en större litterär föreställningsvärld. Exempelvis kan man jämföra 

den litterära föreställningsvärld som Harry Potter-böckerna byggde upp och läsarnas 

förväntan inför varje boksläpp skapade långa köer av läsare utanför bokhandlarna. Det 

kan vara en förklaring till varför de analyserade böcker i studien ingår i en serie. 

Analyskategorierna som kommer undersökas är peritexten, det vill säga: 
• Titel och undertitel. Placering, storlek, färg, och igenkänningsfaktorer. Här 

kommer jag även jämföra med Nikolajevas olika indelningar av vad titeln 

innehåller för typ av ord.  
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• Författarnamn. Placering, storlek och färg. 

• Förlagsinformation. Placering, storlek och färg. 

• Bilder på omslaget. Bildvinklar, färger, symboler, ikoner, igenkänningsfaktorer, 

fotografier, illustrationer eller grafiska symboler.  

• Baksidan. Baksidestexter, bilder och ikoner.  

• Bokryggens utseende, format på boken, för- och eftersättsblad.  

• Serieemblem. Placering, storlek, färg och tydlighet.  

 

Inom de analyskategorierna kommer jag jämföra och ställa mig frågor som till exempel:  

I vilken mån finns det gemensamma drag i form av färger, illustrationer, grafiska former 

eller foton på bokomslagen? Finns det några likheter på titlarnas placering, storlek och 

färg? Ingår huvudpersonen i titeln eller undertiteln eller är hon/han/de inte med 

överhuvudtaget? I vilken mån går det att urskilja genretillhörighet? I vilken mån 

används böckernas för- och eftersättsblad? Finns det några ikoniska element eller 

intertextuella kopplingar i peritexten? Finns det serieemblem som visar att böckerna 

ingår i en serie och är det i så fall fortsättningsböcker eller långserier? I de fall där det 

finns flera utgåvor av boken och originalet eventuellt är utgivet på ett annat språk 

avgränsar jag det till att titta på den utgåva som finns på de lokala skolbiblioteken 

eftersom det är den utgåva som barnen i studien troligtvis mött.  

 

5 Analys och resultat 
I detta avsnitt kommer de elevvalda böckerna analyseras utifrån kategorierna som ingår 

i peritexten i en paratextanalys. Böckerna presenteras en efter en och de benämns vid 

huvudtiteln utan undertitel. Analysen visar att alla böcker stämmer in på fyra av 

Lindströms punkter, nämligen att ”omslaget är uttrycksfullt”, att ”omslaget skall 

överensstämma med innehållet”, ”omslaget ska kunna avläsas rätt när det visas under en 

kort tid” och ”att boken ska framträda i mängden av andra böcker” (Lindström 1994:5). 
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5.1 Fotbollsakademin  

 
Fotbollsakademin är en spännade sportbok. Detta är den första boken i en serie om ett 

fotbollslag. Alla medlemarna i laget är huvudkaraktärer i var sin bok i serien. Titeln på 

boken är centrerad och placerad på övre halvan av boken. Den kan ses som både 

handlingsorienterad och programmatisk. Handlingsorienterad eftersom ordet ”avspark” 

är en handling och varje bok i serien har olika huvudpersoner, personerna är alltså 

oviktiga men de utför den viktiga handlingen. Huvudtiteln är av programmatisk karaktär 

eftersom läsaren ges en förförståelse om att boken handlar om en fotbollsskola. Den 

programmatiska titeln kan motivera elever genom att de får en förförståelse. Varken 

huvudtitel eller undertitel innehåller ett personnamn så det är svårare att klassificera i 

enlighet med Nikolajevas kategorier men om boken skulle placeras in en liknande 

kategori hade det varit institutionsnamn och handling/verb eller i Nikolajevas kategori 

böcker som har ett annat namn än huvudpersonens. Dessutom får titeln en intertextuell 

koppling eftersom boken är den första i en serie som alla har samma huvudtitel. Genom 

att använda samma huvudtitel underlättar det för eleven att hitta nästa i serien.  

Författarnamnet står på nedre halvan av framsidan med en svart tydlig stil. 

Efternamnet är tryckt i en fetstil så det framhävs tydligare än förnamnet. Bokens förlag 

står tryckt under författarnamnet. Bakgrundsfärgen är röd med ett tydligt sköldemblem 

som är ett typiskt fotbollsmärke, likt de klubbemblem som fotbollsklubbar har. Skölden 

är centrerad i mitten av boken, både i höjdled och sidled. I överkanten av skölden finns 

siluetter av fyra barn som gör målgester mellan två mål. Under titeln springer pojke med 

en fotboll som återges med rörelsemönster som att den kommer inflygande från pojkens 
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vänstra sida. Bildvinkeln med fotbollsspelaren som springer rakt mot läsaren ger intryck 

av att läsaren befinner sig i matchen medan siluetterna av målgesterna ger intrycket av 

att läsaren bevakar matchen från sidlinjen. Det grafiskt stilrena uttrycket visar 

siluetterna av barnen och skölden. Ur en semiotisk synvinkel är det fyra ikoner för 

fotboll, spelarna som gör målgester, fotbollsmålen, skölden och fotbollsspelaren med 

sin fotboll. Alla ikonerna var för sig talar om för läsaren att det är en sportbok som 

koncentrerar sig på fotboll. Ikonerna här utgör alltså genreindentifikationen. 

Igenkänningsfaktorn för eleverna är hög eftersom de flesta eleverna i svensk skola har 

provat att spela fotboll på idrotten och fotbollsintresserade elever kan ha provat några av 

målgesterna som siluetterna gör.  

På baksidan återkommer samma semiotiska element som på framsidan. 

Förutom ikonerna och den beskrivande baksidestexten återfinns ytterligare två typiska 

ikoner för sport, ett spelarkort och en pokal. Bokryggen innehåller huvudtiteln i samma 

typsnitt och färger som på framsidan, sedan kommer en ikonisk fotboll och efter det 

undertiteln. Sist står författaren med både för- och efternamn. En ikonisk bild av en 

fotbollsspelare finns mellan undertiteln och förnamnet. Färgskalan är den samma som 

resten av omslaget. 

Fotbollsakademin har tydliga serieemblem i form av huvudtiteln, skölden, 

siluetterna av målgesterna och fotbollen. Det som förändras på böckernas framsidor i 

serien är färgen på bakgrunden, vilken karaktär som är på framsidan, fotbollens position 

och undertiteln.  

 

5.2 Kallt Blod 
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Boken är en deckare med tydiga spänningsmoment. Den handlar om ett syskonpar som 

löser ett mysterium som gäckat polisen i veckor. Huvudtiteln är svart och undertiteln vit 

mot en röd bakgrund som ska efterlikna blod som har runnit över bokstäverna. Även på 

bokomslaget till Kallt Blod är titeln centrerad på övre halvan av boken. Ordet ”barnen” 

innebär en stor igenkänningsfaktor därigenom att eleverna kan känna sympati/empati 

för de försvunna barnen. Undertiteln på boken är programmatisk då läsaren får veta att 

det kommer handla om de försvunna barnen. Enligt Nikolajevas kategorier kan 

undertiteln representera centrala föremål i berättelsen eftersom de kontinuerligt söker 

efter de försvunna barnen nästan som om barnen vore ett föremål. Huvudtiteln har även 

intertextuella kopplingar då kommande böcker i serien har samma huvudtitel.  

Till skillnad från Fotbollsakademin är Kallt Blods författarnamn är undangömt. 

Det är vertikalt längs med framsidans högerkant. Stilen är liten med ljusgrå skrift på 

mörkgrå botten vilket innebär att författarnamnet är svårupptäckt och troligtivs inte 

förväntas spela så stor roll för läsarens bokval. Förlagsnamnet står däremot tryckt i 

nedre delen av framsidan i svarta tydliga versaler. 

Kallt Blod har en illustration av en pojke med en röd ryggsäck som skrämt 

tittar över sin axel där en svart bil med en svartmaskerad man sträcker sig efter pojken 

på trottoaren. Den är relativt detaljrik med flera färger. Personerna och bilen framställs i 

skarpare och klarare färger men bakgrunden har sobrare, diskretare och omättade färger. 

Bilen försvinner åt höger vilket leder läsaren in i boken. Kallt Blods illustration är ett 

tydligt exempel på Rhedins så kallade obehagliga riktning. Barnet springer i riktningen 

som upplevs som farlig eller oroväckande av läsaren. Attacken kommer dessutom från 

högra sidan av bilden vilket kan upplevas som ett hot av det okända. Illustrationen 

täcker dock inte hela framsidan utan ovanför biltaket är det rödmålat vilket kan tolkas 

som blod med antydan till fingeravtryck i blodet. Huvudtiteln är skriven i blodet medan 

undertiteln ligger tryckt ovanpå det. I det nedre högra hörnet täcks bilden av ytterligare 

en blodliknande fläck med en etta i, vilket tydliggör att denna bok är den första i en 

serie. Ur en semiotisk synvinkel tolkas blodet som spår i en deckargåta vilket mannen 

med mask och den rädda pojken förstärker. Ikonerna gör att deckargenren framträder 

tydlig i bilden. Ingenkänningsfaktorn i bilden består av att eleverna kan identifiera sig 

med barnets rädsla för främmande människor som även avspeglas i barnets ansikte.  

På baksidan återfinns bara två typer av text, förutom den beskrivande 

baksidestexten så är det ett stycke text som riktar sig direkt till läsaren och beskriver att 

läsaren måste vara ”modig” och ha ”nerver av stål” för att läsa boken (Jensen 2009). 
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Huvudtiteln saknas helt på bokryggen som i övrigt återanvänder samma färgskala som 

baksidan. Till skillnad från Fotbollsakademin förekommer inga försättsblad i Kallt Blod 

utan läsaren fångas direkt av berättelsen.  

Kallt Blods serieemblem är huvudtiteln med den röda bakgrundsfärgen som 

kan tolkas som blod. Undertitelns färg och placering är genomgående för serien. Till 

skillnad från Fotbollsakademin innehåller Kallt Blod inga ikoniska serieemblem.  

  

5.3 Dagbok för alla mina fans 

 
Dagbok för alla mina fans handlar om en pojkes vardag framställt på ett komiskt sätt 

med text och teckningar. Igenkänningsfaktorn i titeln är stor, delvis för att många barn 

försökt skriva dagbok och att bokstäverna ser ut att vara producerade av ett barn. Både 

huvudtiteln och undertiteln är programmatiska eftersom det ger läsaren en tydlig 

förförståelse om vad boken kommer handla om. Undertiteln innehåller ett personnamn 

på huvudkaraktären och ett verb så den passar inte riktigt in i Nikolajevas klassificering. 

Däremot innehåller framsidan intertextuella kopplingar till böckerna i serien som alla 

har samma huvudtitel och samma bildspråk.  

Dagbok för alla mina fans författarnamn är skrivet med blå färg precis under 

bilden så det ser ut som om det är handskrivet. Författarnamnet följer de andra 

textstilarna på omslaget som också ser handskrivna ut. Förlagsnamnet står däremot 

tryckt i en vit stil längst ner till höger på framsidan.  

Dagbok för alla mina fans har röd bakgrund precis som Fotbollsakademin. På 

den röda bakgrunden sitter en teckning ritad på ett randigt papper och tejpad på det röda 
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omslaget. Teckningen är enkel och kan tolkas som att ett barn ritat sig själv med svart 

penna. Det stiliserade uttrycket på framsidan gör att elever lätt kan känna igen sig då 

man inte behöver vara illustratör för att skapa en liknande framsida. Pojken på omslaget 

kan tolkas som lite uppgiven eller ledsen då mungiporna är tecknade nedåt. Han är vänd 

med ansiktet åt höger och leder på så vis läsaren vidare i boken. Titeln anspelar även på 

böckerna om Bert eftersom där finns titlar som; Berts bekännelser (Olsson & Jacobsson 

1992), Berts bravader (Olsson & Jacobsson 1991), och Berts dagbok (Olsson & 

Jacobsson 1987). De som tidigare läst Berts bekännelser (Olsson & Jakobsson 1992) 

kan se tydliga intertextuella kopplingar i form av allusioner. Illustratören till Dagbok 

för alla mina fans kan ha efterliknat Bert på utsidan av boken Berts bekännelser 

eftersom Olssons och Jakobssons bok är äldre och de uppvisar stora likheter. Det kan 

ses som intressant eftersom elever som valt att läsa den ena serien troligtvis kan 

motiveras att läsa den andra serien då de faller inom samma genre.  

  

  

 

 

 

 
Framsidan av boken Berts bekännelser av Olsson och Jakobsson och framsidan av boken 

Dagbok för alla mina fans – Gregs bravader av Kinney uppvisar intertextuella likheter i 

karaktären. (Foto: www.soren-anders.se samt Sara Bengtsson) 

 

Framsidornas likhet ligger i pojkarnas kroppshållning, minspel, håret som står upp på 

huvudet och i vilken riktning barnen är vända. Dagbok för alla mina fans baksida har 

samma röda bakgrundsfärg som framsidan och använder samma teknik med utrivna 

lappar. Det är en tydlig hänvisning till huvudtexten i boken som är skriven på randiga 

sidor för att efterlikna en dagbok som fyllts i. 

Bokryggen följer samma möster som fram- och baksida. På bokryggen finns 

även författarens efternamn. På försättsbladen förekommer teckningar samt titlarna 

utgivna i denna serien (se bilaga B). Dagbok för alla mina fans är på så vis lik 

Fotbollsakademin som också hade försättsblad men eftersom de inte är blanka uppvisar 

de också likheter med Kallt Blod där läsaren direkt kastas in i berättelsen.  Som 

serieemblem i Dagbok för alla mina fans fungerar huvudtiteln och bildstilen. 
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Teckningen innehåller alltid huvudkaraktärens ansikte medan framsidan har i övrigt inte 

några tydliga ikoniska inslag.  

  

5.4 Dalslandsdeckarna 

 
Dalslandsdeckarna handlar om tre bröder som tillsammans löser deckargåtor. Den 

skiljer sig på flera sätt från de tidigare analyserade peritexterna genom att den har en 

verklighetstrogen helsidesillustration. Huvudtiteln är placerad som en logga på övre 

halvan av boken. Undertiteln är vit och placerad på nedre halvan av boken. Den är 

utformad som en fras och berättar direkt för läsaren om antagonisterna och var 

handlingen utspelar sig. Bokstäverna har en svag svart skuggning som resulterar i att 

undertiteln ser ut att ligga utanpå omslaget istället för i bilden. Skuggningen skapar 

alltså lite distans mellan bokstäverna och bilden. Både huvudtiteln och undertiteln är 

programmatiska, genom att de visar läsaren att det kommer att handla om deckare i 

Dalsland och rånare som håller till i ett ödetorp. Huvudtiteln har vad Nikolajeva kallar 

för ett kollektivt tilltal vilket innebär läsaren inte får veta namnet på deckarna men vet 

att de är en deckargrupp. Rånarna i undertiteln kan tolkas som ett kollektivt tilltal av 

antagonisterna, vilket betyder att de goda deckarna ställas mot en grupp onda rånare. 

Undertiteln innehåller dessutom ett platsnamn, nämligen Ödetorpet så även om 

berättelsen tar avstamp någon annanstans vet läsaren att vändningen i boken sker vid 

Ödetorpet.  

Författarnamnets placering och utformning skiljer sig inte nämnvärt från de 

tidigare analyserade böckerna. Förlagsnamnet står tryckt längst upp som en banderoll 

med egen bakgrundsfärg och logotypen i mitten. På höger sida av banderollen står det 
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”lättläst bok”, vilket kan innebära att elever som anser att läsning är svårt kanske väljer 

boken även om utsidan i övrigt inte övertygar dem.  

Dalslandsdeckarnas framsida är en helsidesillustration. Den föreställer tre 

personer. En pojke som kör en flakmoped på en skogsväg, bakom honom sitter en äldre 

man som viftar med sin käpp och på flaket sitter en flicka. Flickans kroppshållning är 

bakåtlutande och hon håller tydligt i sig i flakets kanter. Fartvinden gör att hennes hår 

flyger bakåt. Både hennes hållning och fartvinden i håret är tecken på att det går fort. 

Eleverna som deltog i studien motiverade boken med ord som ”spännande handling”, 

vilket farten i bilden kan indikera. Pojken lutar sig fram över styret och ser därmed ivrig 

ut. Detta kan tolkas som att barnen lever upp till förväntade könsstereotyper med en 

pojke som ivrigt, nyfiket och aktivt framför fordonet medan flickan är försiktigare och 

mer oroligt lutar sig tillbaka för att vara mer passiv. Bakgrunden är grön i olika nyanser 

vilket innebär att barnen framträder tydligt i sina blåa kläder. Mannen är klädd i beige 

med ett stort yvigt skägg. Han har ingen tydlig indentifikationsmarkör huruvida han 

tillhör de goda eller onda personerna och därigenom skapas nyfikenhet för vilken roll 

han spelar i historien. Barnen på bilden är lätta att identifiera sig med då det är en pojke 

och en flicka. Skogsvägen som de kör på syns i bakgrunden av bilden och flakmopeden 

kör i riktning mot högerkanten som gör att läsaren leds in i boken. De analyserade 

böckerna har ett eller flera barn på framsidan men det är bara Dalslandsdeckarna som 

har en flicka på omslaget. När det gäller textinnehållet är det inte ovanligt att flickor kan 

identifiera sig med huvudkaraktären oavsett om det är en flicka eller pojke medan 

pojkar föredrar att läsa böcker med manliga huvudkaraktärer (Bengtsson m.fl. 2017). På 

liknande sätt kan flickor troligtvis identifiera sig med barnet på omslaget oavsett vilket 

kön denne har. Bilden kan tolkas som att det är huvudpersonerna på omslaget men den 

läsaren som är bokserien trogen vet att deckartrion består av tre bröder. Det kan väcka 

nyfikenhet om vem mannen och flickan är, om läsaren känner till Dalslandsdeckarna 

sedan tidigare.  

Baksidan har i likhet med de andra böckerna en beskrivande baksidestext. I 

likhet med Kallt Blod finns det inga bilder eller ikoner. Bokryggen skiljer sig från de 

andra eftersom den är en biblioteksinbunden version (med klotband1). Där finns 

författarens efternamn, följt av hennes initialbokstav i förnamnet och sedan undertiteln 

tryckt med vita versaler på grön bakgrund. Dalslandsdeckarna har precis som 

                                                
1 Se Lundblads avhandling för detaljer om klotband (Lundblad 2010:192). 
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Fotbollsakademin blanka försättsblad trots att boken är klassificerad som lättläst. Det 

innebär att läsaren måste ta sig förbi de blanka bladen och får vänta på att berättelsen tar 

sin början. Serieemblem är huvudtiteln men boken har inga semiotiska antydningar, 

förutom att minst alltid en av huvudkaraktärerna är med på framsidan.  

 

5.5 Pax 

 
Pax är en mysteriebok med flera övernaturliga inslag. Två bröder har fått flytta till ett 

nytt familjehem och ska bekämpa de mörka krafterna som tar över staden. Huvudtiteln 

kan tolkas som en klottrad tag där färgerna målas på varandra för att skapa häftiga 

effekter. Huvudtiteln Pax är varken handlingsorienterad eller programmatisk eftersom 

läsaren inte vet vad Pax är innan man läst boken. Undertiteln är programmatisk 

eftersom läsaren får veta att denna boken kommer handla om Nidstången. Den som läst 

boken eller andra i serien vet att Pax är latin och betyder fred och är en del av 

kodspråket. På så vis är titeln programmatisk när läsaren tagit sig igenom första boken i 

serien. Undertiteln innehåller även ett centralt föremål om man ser det utifrån 

Nikolajevas kategorier.  

Pax framsida täcks av en dramatisk illustration av två pojkar som kämpar med 

en stav mot ett svart ormliknande fantasymonster. Bakgrunden är en himmel med en 

fullmåne och nedre delen av illustrationen är svart med odefinierbart mönster. Det går 

inte att urskilja några rörelsemönster i bilden så läsaren kan inte ana i vilken riktning 

barnen eller monstret kommer röra sig. Barnens miner visar att situationen är allvarlig. 

Den blonda pojken håller i en bok och den andra handen är knuten. Huvudtiteln ligger 

på siluetten av en korp. Fantasymonstret och fullmånen är typiska ikoner för genren 



  
 

20 

fantasy och skapar stor spänning i bilden genom att eleverna ofta associerar det till 

magi.  

Baksidan har samma svarta bakgrund som framsidan. Överst på sidan står ett 

kort citat från en tolvårig läsare, sedan står huvudtiteln tillsammans med siffran ett som 

indikerar att detta är första boken i en serie. I likhet med de andra analyserade böckerna 

har även Pax en beskrivande baksidestext. De nedersta textstyckena står i en vit cirkel. 

Den vita färgen från cirkeln ser ut att ha runnit och cirkeln kan tolkas som avtrycket av 

färgburken som använts för att skapa huvudtiteln. I cirkelns nederkant sitter siluetten av 

en vit korp som i likhet med korpen på framsidan symboliserar magi.  

Pax-bokens försättssidor och flikar är rikt utnyttjade (se bilaga c). På främre 

flikbladet är en illustration av författarna och illustratören. På första uppslaget är det 

porträttbilder med namn på de viktigaste personerna. Under porträtten är det flera svarta 

fåglar som längst ner går samman till en svart massa. På nästa försättsuppslag finns en 

siluett av en ståtlig byggnad med tinnar och torn på vänster sida och undertiteln står i 

liten stil på höger sida. På det sista försättsuppslaget finns en karta över Mariefred där 

vissa platser är uppförstorade och namngivna. Det första eftersättsbladet innehåller en 

cliffhanger till nästa bok i serien, tryck- och utgivningsinformation. Det sista uppslaget 

har ett svartvitt fotografi på författarna och illustratören samt titlarna serien. Fliken på 

bakre pärmens insida innehåller små faktatexter om författarna och illustratören samt 

bilder på de två nästkommande böckernas framsidor. Eftersom fliksidor, för- och 

eftersättsblad är rikt uttnyttjade så grips läsaren direkt av spänningen. Med hjälp av 

kartan och porträttbilderna kan eleven lätt kliva in i bokens föreställningsvärld. 

Fliktexterna blir nästan som hemliga uppslag som den ouppmärksamme läsaren missar. 

Pax har huvudtiteln och korpsiluetten som huvudtiteln vilar på som 

serieemblem. Bokserien har även den svarta färgen som skapar mystik på alla böckerna. 

Förutom den svarta färgen har boken en kontrasterande färg, på den första boken är det 

rött och sedan varierar det för respektive bok i serien. Formgivaren har även efterliknat 

förgyllda snitt som var vanligt när böcker var läderinbunda. Första boken har rödfärgat 

snitt där sidan är skuren, resten av böckerna har matchande snitt till den kontrasterande 

färgen. Exempelvis är lila den kontrasterande färgen i bok två och då är även bladens 

snittyta lila.  
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6 Diskussion  
Avsnittet är strukturerat utifrån forskningsfrågorna för att besvara dem. Det sista 

avsnittet lyfter diskussionen till en större didaktisk nivå och tar upp didaktiska slutsatser 

som är av vikt för undervisande personal i skolan.  

 

6.1 Omslagets attraktionskraft och funktioner  
Allt som står på ett omslag är genomtänkt och ska fylla vissa funktioner. Lindström 

listar sju punkter som ett omslag helst ska leva upp till. De viktigaste punkterna för den 

läsande eleven är troligtvis att ”omslaget är uttrycksfullt”, att ”omslaget skall 

överensstämma med innehållet”, ”omslaget ska kunna avläsas rätt när det visas under en 

kort tid” och ”att boken ska framträda i mängden av andra böcker” (Lindström 1994:5). 

Alla böckerna i denna studie kan uppfattas som att de stämmer in på de punkterna. 

Huruvida omslaget kan avläsas rätt är även en fråga om hur van läsaren är titta på 

omslag men omslagen på Kallt Blod, Dalslandsdeckarna och Pax har en omslagsbild 

som visar vändningen i boken som oftast uppfattas som det mest spännande partiet. Det 

framgår inte på Fotbollsakademins framsida vilket sammanhang situationen avser att 

spegla men det skulle kunna vara ett av de avgörande ögonblicken när huvudpersonen 

får bollen. Framsidan på Dagbok för alla mina fans visar däremot bara huvudpersonen 

men inte vilket sammanhang han befinner sig i.  

  

6.1.1 Titlar och undertitlar 
Vitt, svart och rött är de färger som förekommer oftast i titlarna. Svart och vit är 

kontraster mot varandra och skapar därmed dramatik. Rött används ofta för att vara 

uppseendeväckande, jämför med röda brandbilar och röda trafikskyltar. Dagbok för alla 

mina fans och Pax urskiljer sig från de andra eftersom delar av titlarna kan tolkas som 

att de är skapade av barn och ungdomar och det kan i sig vara en attraktionskraft. 

Titlarna på Dalslandsdeckarna och Fotbollsakademin samt undertiteln på Kallt Blod är 

stiliserade och tydligt tryckta på boken. Det medvetna valet av färgerna på titlar och den 

grafiska layouten har alltså en avgörande betydelse för attraktionskraften. Eftersom alla 

böckerna ingår i en serie har jag tittat på efterföljande böcker i respektive serie och 

noterat att alla huvudtitlar är serieemblem. Det innebär att alla huvudtitlarna i respektive 

serie har samma placering, samma typsnitt och i majoriteten av fallen samma färg, med 

undantag av Pax-serien som byter färg. Tre av böckernas titlar är på övre halvan av 
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boken, en är placerad på nedre delen av halvan och den sista boken har huvudtiteln på 

övre halvan och undertiteln på nedre halvan.  

Titlarna kan innehålla ord som starkt tyder på att boken tillhör en viss genre. 

Dalslandsdeckarna innehåller tre ord som starkt tyder på deckargenren: deckare, 

rånarna och ödetorpet. Kallt Blod klassas också som deckare men innehåller bara två 

ord som är genretypiska: blod och försvunna. Pax klassificeras av biblioteket som Sci-

Fi/Fantasy och orden Pax och Nidstången är okända ord som läsaren kan uppfatta som 

uppdiktade fantasyord. Fotbollsakademin är en sportbok och orden fotbollsakademin 

och avspark kan båda relateras till genren. Dagbok för alla mina fans är ”en grafisk 

roman i dagboksformat med humoristiska inslag” (Bengtsson m.fl. 2017:25). Humorn 

kan synas i titeln genom ordet bravader som skulle kunna ersättas med ordet upptåg. Ett 

gemensamt drag för alla böckernas titlar var att de var programmtiska därigenom 

urskiljs det att det är viktigt för läsaren att få veta vad boken kommer att handla om. 

Titlarna informerar om genre, skapar igenkänningskänsla och nyfikenhet. 

Samtliga titlar i studien uppfyllde kriterierna om genre eftersom titeln innehåller 

genretypiska ord. Böckerna i studien har en huvudtitel som är gemensam för respektive 

serie men individuella undertitlar. Det gör det lättare för läsaren att hitta fler böcker i 

samma serie. Huvudtiteln blir då ett serieemblem och tillsammans med fler 

serieemblem skapas en igenkänningskänsla. Nyfikenhet och läsmotivation skapas 

genom undertitlarna eftersom man vill veta mer om handlingen och karaktärerna. I 

Fotbollsakademin vill läsaren veta vem som ska göra en avspark och hur det ska gå i 

fotbollsmatchen. I Kallt Blod behöver läsaren ta reda på varför barnen är försvunna. 

Dalslandsdeckarnas undertitel skapar nyfikenhet om varför rånarna befinner sig i ett 

ödetorp och läsaren får se om de hamnar bakom lås och bom. I Pax motiveras läsaren 

att ta reda på vad en nidstång är och i Dagbok för alla mina fans lockas läsaren till en 

nyfikenhet över vilka bravader Greg lyckas med. Genreidentifikation, 

igenkänningskänsla och nyfikenhet är troligtvis avgörande faktorer för att titlarna ska 

bli valda.  

 

6.1.2 Författarnamn 
Författarnamnet kan vara igenkänningsfaktor om författaren har skrivit fler böcker som 

inte ingår i en serie men troligtvis spelar författarnamnet mindre roll när eleverna väljer 

böcker. Den slutsatsen kan man dra av att författarnamnen framträder olika distinkt på 

böckerna. Den ena ytterligheten är Fotbollsakademin där författarnamnet framgår 
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tydligt och den andra ytterligheten är Kallt Blods författare som är svår att urskilja på 

framsidan.  Det finns även en variation i kvinnliga och manliga författare. I barn- och 

ungdomsböckernas värld får författaren mindre utrymme men alla böckerna i samma 

serie har samma huvudtitel. Om man jämför med vuxendeckarna, exempelvis Anna 

Janssons böcker om Maria Wern eller Henning Mankells böcker om Wallander syns det 

att författarna skrivs tydligt på omslaget men huvudtiteln är inte genomgående för 

serien. Eftersom författarnamnen i de flesta fall är små och inte framhävs på omslaget 

dras slutsatsen att författaren inte är av större vikt för elevens val av bok. 

 

6.1.3 Förlagsinformation 
Förlagsinformationen ska stå på omslaget men den framträder inte påtagligt och den är 

inte adapterad för att tilltala just barn. Därför ger den troligtvis inte så mycket 

information till eleverna. Dock har B. Wahlströms haft tydliga markeringar för pojk- 

och flickböcker och lättlästa böcker genom en tydlig banderoll längst upp. Det verkar 

som det skett en utveckling och allt oftare delar man inte in efter genus längre utan 

märker bara böcker som lättlästa. Det kan göra att elever som kämpar med läsningen 

kan söka efter böcker märkta med ”lättlästa böcker”. Även Kallt Blod är en lättläst bok 

vilket dock inte syns på framsidan. Alla förlagen i ett särskilt typsnitt och en särskild stil 

så det blir mer av en logotype än en faktiskt text. Detta gör att läsaren lätt kan känna 

igen de olika logotyperna. Men förlagens logotyper är inte så framträdande och av det 

drar jag slutsatsen att förlaget inte är avgörande för om boken blir populär. 

 

6.1.4 Bilder på omslaget 
När det gäller bilderna på framsidan innehåller alla böcker ett eller flera barn som 

läsaren kan identifiera sig med. Det är tydligt övertag med pojkar på omslagen men 

tidigare studier visar att flickor lättare kan identifiera sig med barnet på bilden oavsett 

kön (Bengtsson m.fl. 2017:31f).  

Samtliga bilder på de undersökta böckernas framsidor är teckningar. 

Avsaknaden av fotografi är tydlig men alla framsidorna är färgstarka. Det kan antyda att 

barn inte dras till verkliga skildringar utan till fantasieggande bilder istället. 

Fotbollsakademin står i stor kontrast till bland annat Kallt Blod och Dalslandsdeckarna 

som har målningsinspirerade framsidor med mycket bakgrund och förgrund. 

Fotbollsakademin är betydligt mer ikonisk med fyra tydliga ikoner för fotboll. Det blir 

som ett kollage av ikoniska bilder. Kallt Blod och Dalslandsdeckarna är de två böcker 

som ligger närmast fotografiet eftersom de har realistiska motiv med bakgrund. Men för 
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att dra en fullständig slutsats om huruvida verklighetskildringar eller fantasieggande 

bilder är mest attraktiva behövs en större studie som jämför populära böcker med det 

totala utbudet. Fotbollsakademin, Dagbok för alla mina fans och till viss del Kallt Blod 

har stor mängd rött på omslaget vilket kan tyda på att de ska försöka synas tydligt i en 

stor mängd böcker. Pax skiljer sig eftersom den har en mörk färgskala. 

Dalslandsdeckarna har en delvis mörk färgskala men eftersom den går mot grönt 

uppfattas den inte som lika mörk. Fotbollsakademin och Dagbok för alla mina fans har 

ett tydligt klarrött övertag. På Kallt Blods framsida sticker det röda ut tydligast trots att 

det är mycket blågråa färger i bilden. Det beror på att färgerna i bilden är svagare, mer 

transparanta, jämfört med textens röda bakgrund.  

Kåreland och Werkmäster (1985:84f) beskrev hur olika färger kan representera 

olika känslor, exempelvis svart är sorg och rött är kärlek. Färgerna på bokomslaget visar 

att begreppen vidgats, svart innebär ofta mystik, spänning eller fantasy medan rött inte 

bara behöver vara kärlek utan även en stark färg för att söka uppmärksamhet eller 

efterlikna blod. Tre av böckerna har en röd färg som dominerar första boken i serien. 

Alla framsidesbilder förutom Dagbok för alla mina fans innehåller rörelsemönster och 

dramatik. Dagbok för alla mina fans avviker från det men bilden avslöjar att boken 

innehåller Gregs innersta tankar och grubblerier ur humoristiskt perspektiv.  

Genom det hermeneutiska perspektivet kan man tolka delarna i framsidorna 

som en hel bild och då är balansen viktig mellan huvudtitlar, undertitlar, författar- och 

förlagsnamn och bildens komposition. Alla framsidorna har text både på övre och nedre 

halvan av framsidan med bilden i mitten.  

 

6.1.5 Baksidan 
Böckernas baksidor skiljer sig mycket åt. Den ena ytterligheten är Kallt Blod och 

Dalslandsdeckarna vars baksidor fylls med text, medan den andra ytterligheten är 

Fotbollsakademin och Dagbok för alla mina fans som har flera ikoner och bilder. Det 

stämmer med min iakttagelse under biblioteksbesök med elever att eleverna tittar på 

framsidan och därefter avgör om de vill läsa boken. Baksidorna får således inte så 

mycket uppmärksamhet som förläggaren kanske tror. Den säljande baksidestexten blir 

på så vis lite bortglömd av eleverna.   

 

6.1.6 Bokryggen, format,  för- och eftersättsblad 
Bokryggen är ofta det första eleverna ser när hen scannar av biblioteksbokhyllorna. Alla 

böckerna har horisontell text om man lägger baksidan nedåt. Två av böckerna har siffror 
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vilket gör det lätt för läsaren att hitta rätt bok i serien. Bokryggarna ser mycket olika ut 

huruvida titel, undertitel, för- och efternamn på författare och bilder är med men alla 

böcker i studien har med undertiteln. Dalslandsdeckarna är den enda som har förkortat 

författarförnamnet till en initial. Eftersom bokryggarna skiljer sig så mycket åt drar jag 

slutsatsen att det inte är avgörande för eleven när boken väljs hur bokryggen ser ut. Det 

kan dock vara så att en utmärkande bokrygg kan utgöra en första attraktionskraft men 

omslagets helhet är av större betydelse.  

Böckerna har nästan samma format, minst i tjocklek är Kallt Blod (60 sidor) 

och tjockast är Dagbok för alla mina fans (223 sidor). Det är även de två böckerna som 

är utgivna med mjuka pocketpärmar. De andra tre böckerna är inbundna. 

Fotbollsakademin är kortaste boken i höjdled och sidled men det skiljer mindre än en 

centimeter jämfört med Pax som är störst. Formatet bidrar till att urskilja kapitelböcker 

för barn- och ungdomar från stora bilderböcker för små barn därmed kan formatet vara 

en attraktionskraft.  

För- och eftersättsbladen påverkar troligtvis inte elevens val av bok om de är 

blanka men både i Dagbok för alla mina fans och Pax har författarna utnyttjat bladen 

till att få in mer information och på så vis skapa nyfikenhet hos läsaren. Pax har även 

dragit nytta av tekniken med flikar och på så vis skapat en känsla av hemlig text som 

bara den uppmärksamme läsaren får ta del av. Kallt Blod och Dalslandsdeckarna är 

båda klassificerade som lättlästa böcker men de har hanterat för- och eftersättsbladen 

olika. Ovana läsare kan möjligtvis uppfatta det som besvärande när inte berättelsen 

börjar med en gång utan man måste bläddra förbi blanka blad först som i 

Dalslandsdeckarna. Därför tolkar jag det som att Kallt Blod och Pax är mer läsarvänliga. 

 

6.1.7 Serieemblem 
Serieemblem är av stor relevans för bokvalet eftersom alla böckerna i studien har flera 

sådana. Det kan tolkas som att eleverna tilltalas av att känna till böckerna sedan tidigare 

och leta efter böcker som liknar det som tilltalat dem innan.  Serieemblemet fyller 

därmed en viktig funktion genom att tydligt visa tillhörighet med resterande böcker i 

serien. Att alla böckerna som eleverna valde ingår i serier kan också tolkas som att 

eleverna gillar föreställningsvärlden och gärna återkommer till samma 

föreställningsvärld.  

Huvudtitlarna ser exakt likadana ut på alla serier om man ser till titelnamn, 

placering, typsnitt och storlek. Undertitlarna följer också samma grafiska manual 
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förutom Dagbok för alla mina fans eftersom huvudpersonens handstil förändras. Genom 

att alla huvudtitlar är genomgående för serien blir de även vad Rhedin kallar för yttre 

marknadstekniska igenkänningssignaler. De kan därmed användas för att sälja 

kringprodukter till bokserierna.  

Två av böckerna i studien har enfärgade bakgrunder som varierar för varje bok 

i respektive serie. Ett vanligt sätt att hålla ihop serien verkar alltså vara att göra 

framsidorna mycket lika men att skapa ett mönster genom att variera bakgrundsfärgen. 

Det gör också att läsaren lättare minns vilken bok som hen har läst, exempelvis ”Jag vet 

att jag läst den röda i Dagbok för alla mina fans och nu ska jag ta den blå”. På så vis 

behöver inte barnen minnas undertitlarna utan kan lätt leta upp nästa i serien. 

Fotbollsakademin och Dagbok för alla mina fans har samma färg på bok 1–5 i serien. 

Bok ett är röd, två är blå, tre är grön, fyra är gul och fem är lila. Pax har 1–6 i samma 

färger men i annan ordning, dock inkluderar Pax turkost. Pax färger på framsidan följer 

färgcirkelns skala fram till bok åtta som precis släppts från förlaget men inte nått 

bokhandlarna än. Pax är den enda boken som ingår i en fortsättningsserie. De andra är 

långserier men utifrån paratextanlysen kan man inte avgöra om det framkommer på 

bokomslaget. För att avögra det skulle en större studie om långserier och 

fortsättningsserier behövas.  

 

6.2 De valda böckernas gemensamma drag  
Kombinationen av text och bild på omslaget inbjuder till att leda eleverna in i en 

föreställningsvärld. Omedelbart tolkar läsaren bilden och ikoner på framsidorna i nästa 

steg tolkas texten som i detta sammanhanget blir ett konventionellt tecken eftersom 

läsaren måste förstå och kunna läsa svenska för att tolka titeln. Det tydligaste 

gemensamma draget är serietillhörigheten. Alla böckerna ingår som en del i en bokserie 

och det tydliggörs genom huvudtiteln som är gemensam för respektive bokserie. Det 

kan tolkas som att huvudtitlarna är samma för att underlätta när eleven ska hitta nästa 

bok i serien. Vuxenböcker anammar inte det sättet så ofta utan där bygger det på att 

författarnamnet är samma (Berglund 2016: 178).  

Ett annat utmärkande drag som alla böckerna har gemensamt är 

igenkänningsfaktorerna både i titlar och bilder som också speglar böckernas innehåll 

och adaptionen till eleverna. Samtliga böcker har exempelvis barn på bilderna som 

eleverna kan identifiera sig med. Bilderna visar då även att boken är adapterad till barn 

och omslagets karaktärer återfinns i huvudtexten. Titlarna är adapterade för att tilltala 
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barn och innehåller saker som eleverna känner igen eller skapar nyfikenhet. Omslaget 

och innehållet stämmer väl överens annars hade böckerna troligtvis upplevts som en 

besvikelse och då hade böckerna inte blivit populära bland eleverna.  

Utmärkande gemensamma drag är bland annat att alla förlagen har 

förlagsnamnet tryckt på nedre kanten av boken i en liten stil. Enda undantaget är 

Dalslandsdeckarna utgiven av B. Wahlström. Förlaget har istället sitt namn som en 

banderoll i övre kanten. Eftersom fyra av de fem böckerna har diskreta förlagsnamn och 

den sista boken skiljer sig helt, dras slutsatsen att det inte har någon större påverkan för 

elevens bokval.  

Pax och Kallt Blod (och till viss del Dagbok för alla mina fans) visar hur 

boken kan börja direkt utan blanka försättsblad. Detta kan liknas med vad Rhedin 

(2001:149) kallar för inomnarrativa bilder i bilderböcker, som nämnts i teorin. För 

särskilt Pax visar bilder på för- och eftersättsbladen och den främre fliken som 

förekommer inom berättelsen. Däremot så uttrycker Nikolajeva (2000:63) att omslaget 

är av större vikt om bilden inte återkommer inne i bilderboken. Tre av kapitelböckerna i 

studien visar den mest spännande händelsen, klimax, på omslaget trots att den även 

gestaltas i huvudtexten. Det kan tolkas som att bilden ger fler dimensioner till den mest 

spännande händelsen i boken och läsaren får en glimt av det på omslaget.  

Omslagsbilderna till Fotbollsakademin och Dagbok för alla mina fans kan 

tolkas som att de visar på ett visst mönster i variationen av bakgrundsfärg men för att 

säkerställa det skulle det behövas en större studie med fler bokserier som skiftar 

bakgrundsfärg för att visa de olika delarna i serien. Pax har svart som genomgående 

temafärg för hela serien men bakgrundsfärgen och färgen på huvudtiteln skiftar. Första 

boken har röd som kompletterande färg, andra boken lila och så vidare. På liknande sätt 

har Fotbollsakademin och Dagbok för alla mina fans en skiftande färg. Eftersom tre av 

böckerna tydligt skiftar färg genom bokserien kan det ses som ett utmärkande 

gemensamt drag. Gemensamt för alla bokomslagen är dock att de är färgstarka.  

För att komma fram till ett tydligare resultat skulle det behövas en större studie 

som inkluderade fler böcker, fler elever och både enkätundersökning och intervjuer. 

Men att personlig smak till viss del spelar roll är ett faktum men även att böckernas 

omslag, framförallt framsida ska vara tilltalande. Utifrån denna undersökningen kan 

man även dra slutsatsen att igenkänningsfaktorn är viktig. Illustrationer av barn på 

framsidan gör att eleverna lättare kan leva sig in i boken.  
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6.3 Didaktiska slutsatser 
Som vuxen kan man lättare acceptera att en bok har ett omslag som inte tilltalar en, 

eftersom läserfarenheten har visat att innehållet kan vara intressant ändå. I dagens 

samhälle finns det så mycket som påkallar barns och ungdomars uppmärksamhet att de 

oftast väljer bort böcker med oattraktiva omslag.  

Som lärare är det betydelsefullt att förstå vad som kan tilltala elever att läsa 

skönlitteratur. För elever med läs- och skrivsvårigheter kan det vara avgörande om ett 

bokomslag innehåller faktorer som kan tilltala eleven. Men även om eleven inte har 

uttalade svårigheter kan läsmotivationen vara svår att finna. Med ett bokomslag som 

inbjuder till läsning kan eleven lockas in i den litterära föreställningsvärlden.  

Alla elever oavsett läsnivå behöver få bekräftelse i sin läsning.  Som lärare är 

det grundläggande att prata om olika bokomslag i klassrummet och vägleda eleverna i 

att tolka och analysera peritexter. Då måste läraren se till att det finns flera sorters 

bokomslag med, inte bara olika genrer eller olika svårighetsgrader på huvudtexten. 

Målet är att alla elever ska hitta något som tilltalar dem. Det kan vara bra att lyfta 

serieemblem och igenkänningsfaktorer med eleverna för då kan de lättare hitta böcker 

som tilltalar dem på biblioteket.  Hur man tittar på en boks peritext är ju inte självklart, 

utan precis som läsning så är det en förmåga som man utvecklar. Om ingen visar 

eleverna att de kan få en bra överblick av boken genom titlar, bilder och baksidestext 

blir bokvalet svårt och eleven kanske inte hittar en bok som lockar till läsning. Det är 

därför viktigt att lärare kan tipsa om intresseväckande böcker både innehållsmässigt 

men även böcker som har ett omslag som skulle kunna tilltala eleven. Elever är ofta 

snabba att bedöma utseendet på boken och ger inte innehållet en chans om omslaget 

anses tråkigt. Vikten av att som vuxen uppmärksamma olika typer av omslag är således 

viktig eftersom lärare gärna ser att eleverna blir motiverade till att läsa. 

 

6.4 Vidare forskning 
Som förslag på framtida forskning hade man kunnat undersöka sambandet mellan 

antalet nomineringar till priser och författarnamnets storlek på omslaget. Ytterligare en 

aspekt att lägga till kan vara vilket land som boken är producerad i. Finns det länder 

som har en kulturell tradition av att göra författarnamnet stort så att författaren därmed 

får ett större erkännande? I Berglunds studie (2016) framgår det att flera 

deckarförfattares namn framhävs på omslaget. En jämförande studie mellan deckare och 
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andra genrer samt ett barnboksperspektiv hade varit intressant. Finns det någon genre 

eller något land som framhäver författaren bakom verket mer än titeln på verket?  

Andra uppslag för vidare forskning kan vara bokserier. Hur framgår det att 

böcker i en serie hänger samman jämfört med fristående böcker av samma författare? 

Har fristående böcker av samma författare några gemensamma drag utöver 

författarnamnet? Hur mycket skiljer sig långserier och fortsättningsböcker åt? Det hade 

även varit intressant och titta på böcker i serier och jämföra barnlitteraturen motmed 

vuxenlitteraturen. Böckerna i denna studien ingick alla i en serie där huvudtiteln var 

samma för hela serien. Finns det bokserier för vuxna som använder samma teknik?   
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