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Abstrakt 
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Titel och undertitel: Ett bokomslag växer upp: En jämförande visuell retorikanalys av 

bokomslagen på den svenska utgivningen av Harry Potter  

Engelsk titel:  A book cover grows up: A comparative visual rhetoric analysis of 

the book covers on the Swedish editions of Harry Potter 

Handledare:  Carolina Brown Ahlund 

Ventileringstermin: Vårterminen 2020 

Innehåll:  

Uppsatsen avser analysera den argumentation som förekommer på bokomslagen till de 

svenska böckerna om Harry Potter. Genom att studera vilka visuella argument som 

förekommer på böckers omslag, är syftet med arbetet att undersöka hur omslagen 

argumenterar och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, form, illustrationer 

och symboler. Utifrån detta görs sedan en jämförande analys mellan omslagen på böckernas 

första utgåva och den nyutgåva som presenteras 20 år senare. Omslagen som analyseras 

utgörs således av sju titlar från den första svenska utgåvan (utgiven 1999–2007) samt sju titlar 

från nyutgåvan (utgiven 2019). Såväl teori som metod hämtas från retoriken generellt och den 

visuella retoriken specifikt. Genomförda analyser visar att argument som talar till mottagarens 

känslor, pathos-argument, är klart mest förekommande på omslagen. Åskådliggörande och 

händelserika illustrationer, betraktarperspektiv, färger och symboler utgör de primära visuella 

argumenten. Till viss del förekommer även argument som bygger på författarens och 

huvudkaraktärens person, ethos-argument. Den jämförande analysen visar att de första 

omslagen har ett mer direkt och lättolkat tilltal, som primärt riktar sig till en (yngre) 

förstagångsläsare. De nya omslagen har ett mer diskret, vuxnare tilltal med symboler som 

lättare avkodas av någon som redan känner till historien om Harry Potter. 

Nyckelord:   Harry Potter, bokomslag, konstvetenskap, retorik, visuell retorik, 

argumentationsanalys, ethos, pathos. 



 
 

Content:  

The essay aims to analyse the arguments that appear on the book covers of the Swedish books 

on Harry Potter. By studying the visual arguments that appear on the cover of books, the 

purpose is to investigate how the covers argue and communicate via various visual elements 

such as colour, shape, illustrations, and symbols. Then, a comparative analysis is made 

between the covers on the first edition of the books and the new edition, which is presented 20 

years later. The covers that are analysed thus consist of seven titles from the first Swedish 

edition (published 1999–2007) and seven titles from the new edition (published 2019). The 

theory and method of the essay are both derived from rhetoric in general and visual rhetoric 

specifically. The analysis conducted show that arguments that speak to the recipient's feelings, 

pathos arguments, are most common on the cover. Illustrative and dramatic illustrations, 

viewer perspective, colours, and symbols are the primary visual arguments. To some extent, 

there are also arguments based on the author and main character's person, ethos arguments. 

The comparative analysis shows that the first covers have a more direct and easily interpreted 

address, which is primarily aimed at a (younger) first-time reader. The new covers have a 

more discreet, adult appeal with symbols that are more easily decoded by someone who 

already knows the story of Harry Potter. 

Keywords:   Harry Potter, book cover, art history, rhetoric, visual rhetoric, 

visual arguments, ethos, pathos. 
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1. Inledning 

Den första boken om den unge trollkarlen Harry Potter ges ut på svenska 1999 och blir direkt en 

stor succé. En hel generation unga läsare växer därefter upp tillsammans med Harry Potter, i takt 

med att bok efter bok om hans kamp mot ondskan utkommer. År 2019, lagom till 20-

årsjubileumet av den första bokens utgivning, ger det svenska förlaget ut de sju böckerna i 

serien i nyutgåva – med nya omslag. Skillnaden jämfört med de ursprungliga omslagen är 

påtaglig redan vid en snabb första anblick. Där de tidigare omslagen är färggranna med 

dramatiska illustrationer har de senare en mer dämpad färgskala med lugnare motiv. Här väcks 

min nyfikenhet, då de olika utgåvorna förmedlar helt olika intryck. Likaså väcks frågor om vad 

dessa skillnader gör för betraktarens uppfattning av böckerna och om det finns en skillnad i 

vilket budskap de olika omslagen förmedlar. Framför allt dyker frågan upp huruvida de nya 

svenska omslagen kommunicerar något annat jämfört med de tidigare. Detta är således vad 

denna uppsats ämnar studera närmare.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vad är det som gör att de olika utgåvorna av böckerna om Harry Potter förmedlar så vitt skilda 

intryck? Det faktiska innehållet är detsamma i båda fall – det är samma skrivna historia som 

ryms där inne – men paketeringen är uppenbart annorlunda. Denna uppsats ämnar undersöka om 

det går att sätta retoriska ord på dessa intryck och på vad det som de facto gör skillnaden. Dels 

för att jag själv är nyfiken på resultatet, dels för att i ett större perspektiv kunna säga något om 

och öka förståelsen för bilders argumentation och visuella argument, om vad i vår omgivning 

som påverkar oss. 

Syftet med denna uppsats är således att studera bokomslag ur ett visuellt retoriskt perspektiv; att 

undersöka hur omslagen argumenterar och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, 

form, illustrationer och symboler.  

De för uppsatsen ledande frågeställningarna är:  

− Vilka visuella argument återfinns på de svenska böckernas omslag? 

− Om och i så fall hur skiljer sig de argument och budskap som förmedlas på de olika 

utgåvornas omslag? 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Om Harry Potter-böckerna – och deras omslag 

De sju böckerna i serien om Harry Potter är skrivna av den brittiska författaren J.K. Rowling. 

Hela serien har sålts i över 500 miljoner exemplar världen över och översatts till över 80 olika 

språk. Serien har även filmatiserats och blivit åtta långfilmer.1 Den första boken, Harry Potter 

and the Philosopher’s Stone, utkom på engelska 1997 och översattes till svenska 1999. Den 

sjunde och sista boken i serien, Harry Potter and the Deathly Hallows, utkom på både engelska 

och svenska 2007.2 

Serien handlar om den föräldralösa pojken Harry Potter som, efter en förtryckt uppväxt hos sin 

mosters familj, på sin 11-årsdag får veta att han egentligen är trollkarl. Nu är han antagen till 

Hogwarts skola för häxkonster och trolldom, vilket öppnar dörrarna till en helt ny värld och ett 

helt nytt liv.3 Genom seriens böcker får läsaren sedan följa Harry under tiden på Hogwarts, där 

varje bok utgör ett läsår. Det vardagliga livet på skolan med studier, fritidsaktiviteter, vänskaps- 

och kärleksrelationer vävs samman med kampen mot ondskan, personifierad i ärkefienden Lord 

Voldermort.4  

Omslagen till böckerna om Harry Potter ser olika ut i varje land. I Finland är framställningen av 

Harry och hans vänner närmast karikatyrmässig. Danmark och Ukraina tar en mer 

verklighetstrogen väg, medan Italien snuddar vid känslan av barnsaga. I andra länder, som i 

Nederländerna, Kina och Japan, är det knappt några (mänskliga) karaktärer med på omslagen, 

som istället är mer minimalistiskt utformade.5 Hur många olika utgåvor av böckerna som 

utkommit i varje land varierar, vilket också gör att ett land kan ha flertalet omslag med olika 

utseende.6 I flera länder, som exempelvis i England, har dessutom samma bok två olika omslag 

 
 

1 Rabén & Sjögren, J.K. Rowling. http://www.rabensjogren.se/forfattare/116078-j.-k.-rowling (hämtad 2019-10-
26). 
2 Nationalencyklopedin, J.K. Rowling. http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/j-k-
rowling (hämtad 2019-10-26). 
3 Rowling, J. K. (1999). Harry Potter och de vises sten. Stockholm: Tiden. 
4 Rabén & Sjögren, Harry Potter. http://www.rabensjogren.se/harrypotter (hämtad 2019-10-26). 
5 Omslag från olika länder finns exempelvis här: https://www.buzzfeed.com/eleanorbate/harry-potter-and-the-mice-
who-played-chess (hämtad 2020-01-25) eller här: https://www.thenerddaily.com/harry-potter-covers-from-around-
the-world/ (hämtad 2020-01-25). 
6 Olika utgåvor i olika länder går exempelvis att se här: https://www.buzzfeed.com/eleanorbate/harry-potter-and-
the-mice-who-played-chess (2020-01-25). 

http://www.rabensjogren.se/forfattare/116078-j.-k.-rowling
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j-k-rowling
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/j-k-rowling
http://www.rabensjogren.se/harrypotter
https://www.buzzfeed.com/eleanorbate/harry-potter-and-the-mice-who-played-chess
https://www.buzzfeed.com/eleanorbate/harry-potter-and-the-mice-who-played-chess
https://www.thenerddaily.com/harry-potter-covers-from-around-the-world/
https://www.thenerddaily.com/harry-potter-covers-from-around-the-world/
https://www.buzzfeed.com/eleanorbate/harry-potter-and-the-mice-who-played-chess
https://www.buzzfeed.com/eleanorbate/harry-potter-and-the-mice-who-played-chess
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– ett för barn och ett för vuxna.7 Omslagen till de svenska böckerna om Harry Potter är – i den 

första utgivningen – formgivna av den svenska illustratören Alvaro Tapia.8  

År 2019 är det 20 år sedan den första boken om Harry Potter gavs ut på svenska. I samband med 

detta ger förlaget Rabén & Sjögren ut samtliga sju böcker i serien med nya omslag. Dessa är 

formgivna av den brittiska designern och formgivaren Olly Moss.9 Bilderna som syns på de nya 

omslagen skapades ursprungligen som posters. På varje omslag syns slottet och skolan 

Hogwarts, tillsammans med någon eller några detaljer kopplade till en ”betydande scen” ur 

handlingen i den aktuella boken.10 

1.2.2 Om bokomslag 

The images and words on book covers convey a fleeting first impression of what may be in 
the book, arouse expectations; book covers draw certain readers in, select them as they select 
the book; book covers tacitly mould readers’ expectations and influence reading by the 
fulfilment or failure of those initial expectations.11 

Från att ursprungligen ha fungerat som ett rent praktiskt skydd för bokens sidor är dagens 

bokomslag snarare något som används som strategisk marknadsförings- och försäljningskanal. 

Gamla böcker hade exempelvis skydd av läder medan så kallade ”dust jackets” – avtagbara 

fodral – började användas allt mer under 1800-talet.12 Därefter, parallellt med att yrken inom 

grafisk design och formgivning började växa fram under tidigt 1900-tal, började också 

bokomslagens potential som försäljningsargument spela en allt större roll.13  

Tidigare hade information om boken och bokens författare framför allt placerats på 

försättsbladet, alltså inne i själva boken. Nu var det istället möjligt att arbeta mer strategiskt med 

omslaget utifrån vad litteraturteoretikern Gérard Genette beskriver som ”the first manifestation 

of the book offered to the reader’s perception”.14 Omslaget blir den potentielle läsarens första 

 
 

7 TT-Spektra (2007), ”Harry Potter-fans tolkar omslag”, Svenska Dagbladet, 2007-04-02. https://www.svd.se/harry-
potter-fans-tolkar-omslag (hämtad 2019-10-26). 
8 Rabén & Sjögren, Alvaro Tapia. http://www.rabensjogren.se/forfattare/120488-alvaro-tapia (hämtad 2019-10-26). 
9 Rabén & Sjögren, ”Här är de nya Harry Potter-omslagen”, 2019-01-31. 
http://www.rabensjogren.se/nyheter/188495-har-ar-de-nya-harry-potter-omslagen (hämtad 2019-10-26). 
10 Jackson, Johanna. ”Harry Potter-böckerna har fått nya omslag”, Vi läser. https://vilaser.se/harry-potter-bockerna-
har-fatt-nya-omslag/ (hämtad 2019-10-26). 
11 Gupta, Suman (2003). Re-reading Harry Potter. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Sid. 3. 
12 Drew, Ned & Sternberger, Paul Spencer (2005). By its cover: modern American book cover design. New York: 
Princeton Architectural Press, sid. 20. 
13 Drew & Sternberger (2005), sid. 20. 
14 Genette, Gérard (1997). Paratexts: thresholds of interpretation. Cambridge: Cambridge Univ. Press. Sid. 23. 

https://www.svd.se/harry-potter-fans-tolkar-omslag
https://www.svd.se/harry-potter-fans-tolkar-omslag
http://www.rabensjogren.se/forfattare/120488-alvaro-tapia
http://www.rabensjogren.se/nyheter/188495-har-ar-de-nya-harry-potter-omslagen
https://vilaser.se/harry-potter-bockerna-har-fatt-nya-omslag/
https://vilaser.se/harry-potter-bockerna-har-fatt-nya-omslag/


 
4 

 
 

möte med boken och därmed även den första möjligheten för såväl författare som förlag att 

kommunicera med denne. Under 1950-talet kom utvecklingen av flertalet massmedier att bidra 

till allt fler visuella element och argument i samhället: tv, tidningar och reklam tog allt större 

plats.15 Med andra ord hade boken och dess omslag plötsligt fått flera och hårdare konkurrenter 

att tävla med i jakten på människors uppmärksamhet.  

Utifrån detta perspektiv handlar det således inte enbart om att bokomslaget ska förmedla 

praktisk information om boken och dess innehåll i sig. Bokomslaget blir även en plats och en 

möjlighet att argumentera för varför en läsare ska välja just den boken. Det blir en fråga om 

marknadsföring. Litteraturvetaren Cat Yampbell talar exempelvis om ”grabability” och menar 

att en bok måste kunna fånga den potentiella läsarens uppmärksamhet, så att läsaren i sin tur 

väljer att ”fånga” boken.16 

Med detta i åtanke kan blicken återigen vändas till böckerna om Harry Potter. Utformningen av 

deras omslag är därmed inte enbart en källa till information om vilken bok det handlar om. Färg, 

form och illustrationer får ytterligare syften – som att marknadsföra och argumentera för boken 

och dess innehåll. För att övertyga läsaren om att just de här böckerna är värda att läsa. Därmed 

blir det också än mer intressant att studera hur denna argumentation sker på omslagen av de två 

olika utgåvorna.  

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Tidigare forskning 

Det finns stora mängder forskning om såväl Harry Potter som bokomslag, både i Sverige och 

internationellt. Ämnena har dessutom studerats utifrån flertalet vetenskapliga discipliner. 

Majoriteten studier knyter an till litteraturvetenskap och medievetenskap för båda teman. Därtill 

kommer studier inom ämnen som psykologi, genusvetenskap och design/formgivning, för att 

bara nämna några. Här nedan presenteras ett urval av den forskning som knyter an till dels Harry 

 
 

15 Drew & Sternberger (2005), sid. 37. 
16 Yampbell, Cat (2005). ”Judging a book by its cover: publishing trends in young adult literature” i: The Lion and 
the unicorn, nr 3-2005, sid. 348-372. 
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Potter, dels till bokomslag. Urvalet är gjort med avsikten att skapa en relevant kontext för 

uppsatsen och dess syfte.  

2.1.1 Forskning om Harry Potter 

I en svensk kontext har den unge trollkarlen varit ett populärt uppsatsämne för studentuppsatser 

på olika akademiska nivåer. Majoriteten av den existerande forskningen, såväl i Sverige som 

internationellt, faller inom ramen för litteratur-, media- och filmstudier. Ett par 

forskningsansatser som ägnar sig åt de visuella aspekterna av böckernas omslag, även om de 

oftast kommenteras som en del i ett mer övergripande forskningsverk eller -artikel. Exempelvis 

har litteraturprofessorn Suman Gupta djupdykt i Harry Potters värld ur ett politiskt och socialt 

perspektiv i boken Re-reading Harry Potter. I ett av bokens kapitel kommenterar han just 

bokomslagen, bland annat genom att konstatera hur utgåvorna för barn har omslag med starka 

färger och händelserika illustrationer, medan omslagen riktade mot vuxna läsare har en betydligt 

mer sober framtoning: “The texts are the same but the images tell different stories, and therefore 

may lie at the interstices of reading and mould the process of reading, in unobtrusively different 

ways.”17 När litteraturvetaren Gillian Lathey undersöker hur böckerna om Harry Potter översatts 

internationellt, finns en kort passage om omslagen. Hon betonar hur deras visuella utseende 

tenderar utformas för att passa det aktuella landets ”literary status”, då ”a book cover is not like 

any other illustration, it ‘acts’ differently . . . the covers of the different editions showed me 

more consideration of marketing than art.”18  

2.1.2 Forskning om bokomslag 

Av naturliga skäl knyts en majoritet av den existerande forskningen om bokomslag till fältet för 

litteraturvetenskap samt formgivning och design. I en svensk kontext har exempelvis Helena 

Strömqvist skrivit en avhandling om bokomslag, med fokus på utformning och utveckling av 

svenska bokomslag under 1700- och 1800-talen.19 I sin avhandling om svenska deckare 

konstaterar Karl Berglund bland annat hur omslagen spelar en allt viktigare roll för böckernas 

 
 

17 Gupta (2003), sid. 4. 
18 Lathey, Gillian (2005). "The Travels of Harry: International Marketing and the Translation of J. K. Rowling's 
Harry Potter Books." The Lion and the Unicorn, 29, no. 2, sid. 141–151. 
19 Strömquist, Helena (2010). "Med coleurt omslag": färgade, dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk 
bokmarknad 1787–1846: en bokhistoria. Diss. Lund: Lunds universitet, 2010. 



 
6 

 
 

framgång, samtidigt som de även behöver knyta an till ett eventuellt ”författarvarumärke” för att 

på så sätt fånga uppmärksamhet.20 En liknande utveckling, att bokomslaget fått en allt viktigare 

roll för marknadsföring, konstateras också av såväl bokhandlare och förläggare som läsare och 

köpare. Slutsatsen hos samtliga är att ”utseendet har betydelse”.21 Flertalet design- och 

forminriktade studentuppsatser finns också, där bokomslags utseende exempelvis har studerats i 

förhållande till själva skapandeprocessen, dess visuella kommunikation samt omslags förmåga 

att locka till läsning.22 Vad gäller mer populärvetenskapliga ansatser visar exempelvis 

formgivaren och förläggaren Anders Nyman, i boken Bokomslag, hur ett säljande och tilltalande 

bokomslag skapas.23  

I en svensk kandidatuppsats i litteraturvetenskap antar Elin Sandelin, likt denna uppsats ämnar 

göra, ett visuellt retoriskt perspektiv på Harry Potter-böckernas omslag. Där studeras de svenska 

originalomslagen i förhållande till de engelska utgåvorna, med fokus på vilken ålderskategori de 

avser rikta sig till.24 Såväl den retoriska teorin som materialet är delvis överlappande i 

föreliggande uppsatser. Men medan Sandelin antar ett interkulturellt perspektiv i och med sitt 

fokus på hur de engelska omslagen ”översatts” till en svensk kontext, ämnar denna uppsats 

istället studera om och hur argumentationen mellan två utgåvor på samma språk skiljer sig åt. 

Sandelin har också på förhand definierat målgruppen för böckernas visuella argumentation till 

unga vuxna.25 Även här antar denna uppsats ett annat perspektiv i och med en mer öppen 

ingång, där de argument som identifieras på omslagen först i ett senare skede resonera kring 

potentiella målgrupper och publiker. Det innebär att även andra tänkbara publiker tas i 

beaktande, vilket i förlängningen kan bidra till insikter kring hur ett och samma objekt (i detta 

 
 

20 Berglund, Karl (2016). Mordförpackningar: omslag, titlar och kringmaterial till svenska pocketdeckare 1998–
2011. Uppsala: Avdelningen för litteratursociologi. 
21 Rogeman, Anneli (2003). ”Bra bokomslag säljer mer” i: Svenska Dagbladet, 2003-07-08. 
https://www.svd.se/bra-bokomslag-saljer-mer (hämtad 2020-04-20). 
22 Se exempelvis Arntén, Linnéa, & de Klerk, Paulina (2018). Att döma hunden efter håren: En designstudie i 
bokomslagets utformning och dess betydelse för högstadiekillars läslust. Linköpings universitet.; Bohlin, Nora. 
(2017). Formgivares arbetsprocess vid design av bokomslag för klassiska litterära verk. Linköpings universitet.; 
Dalén, Julia (2018). Bilderbokens grafiska formgivning: En visuell innehållsanalys av bokomslag och typuppslag ur 
framgångsrika bilderböcker för barn i Sverige. Högskolan Dalarna. 
23 Nyman, Anders (2016). Bokomslag: en handbok för dig som vill formge och producera själv. Helsingborg: Whip 
Media. 
24 Sandelin, Elin (2017). Harry Potter och hans magiska värld: En komparativ studie av den visuella retoriken i 
omslagen av de svenska upplagorna av Harry Potter i relation till fenomenet crossover. Uppsala universitet. 
25 Sandelin (2017). 

https://www.svd.se/bra-bokomslag-saljer-mer
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fall bokomslag) med hjälp av olika visuella argument och dito utformning kan riktas till olika 

publiker. 

2.2 Teori 

I det följande presenteras den teori som utgör grunden för analyserna av Harry Potter-böckernas 

omslag. Först ges en introduktion till ett antal klassiska retoriska teorier och begrepp, varefter 

den visuella retoriken – som blir särskilt relevant i förhållande till studien av bokomslagen – 

presenteras mer ingående. 

2.2.1 Retorik 

Retoriken och den retoriska teorin handlar i grunden om att påverka – och om att göra det med 

trovärdighet på ett förtroendeingivande och övertygande sätt.26 En av de mest kända och 

välanvända definitionerna kommer från den grekiske filosofen Aristoteles, som menade att 

retorik är konsten att i ett specifikt sammanhang hitta det som är bäst lämpat att övertyga.27 Det 

innebär att retoriken, förutom påverkansaspekten, även inbegriper en stark kontextuell 

infallsvinkel där vad som skapar trovärdighet och effektiv kommunikation mellan avsändare och 

publik behöver anpassas från situation till situation. Överfört till detta arbete innebär det att vad 

som framstår vara ett trovärdigt bokomslag i ett land eller gentemot en viss målgrupp, inte 

behöver vara det gentemot andra. På samma sätt finns det vissa konventioner och förväntningar 

på hur ett bokomslag ”bör” se ut, för att mottagaren ska acceptera det som en del i ”genren” 

bokomslag.28 För ett bokomslag kan det exempelvis handla om en förväntan om att bokens titel 

och författarens namn ska finnas med på omslaget.  

Dessa faktum kan beskrivas och kopplas samman med de retoriska begreppen doxa29 – de 

uppfattningar om vad som är sant och den världsbild som är rådande inom en grupp eller i en 

 
 

26 Se exempelvis Kjeldsen, Jens E. (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. 1. uppl. Lund: 
Studentlitteratur.; Kjørup, Søren (2009). Människovetenskaperna: problem och traditioner i humanioras 
vetenskapsteori. 2., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur.; Lindqvist Grinde, Janne (2008). Klassisk 
retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
27 Aristoteles, Retoriken, 1. utg., Retorikförlaget, Ödåkra, 2012. Se även Lindqvist Grinde (2008), sid. 30–33. 
28 För mer om retoriska genrer och genrekrav, se exempelvis Kjeldsen (2008, sid. 102–104, 106) och Lindqvist 
Grinde (2008). Mral, Brigitte, Gelang, Marie & Bröms, Emelie (2016). Kritisk retorikanalys: text, bild, actio. 
Ödåkra, Sverige: Retorikförlaget, sid. 96–98, skriver specifikt om ”Visuella genrer och konventioner”.  
29 Rosengren, Mats (2008). Doxologi: en essä om kunskap. 2. utg. Åstorp: Retorikförlaget, sid. 71. 
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viss situation – samt decorum30 – det som anses passande i en given situation, gentemot en 

specifik publik.  

2.2.2 Ethos, pathos och logos 

Tre för retoriken grundläggande begrepp – och som även appliceras i analysen av Harry Potter-

böckernas omslag – är triaden ethos, pathos och logos. De olika typerna av argument verkar på 

olika sätt för att tillsammans skapa en övertygande och förtroendeingivande helhet.31 Poängteras 

bör att det inte existerar några vattentäta skott mellan de olika typerna. Ett visuellt element kan 

exempelvis utgöra såväl ethos- som pathosargument. Det är som sagt helheten i 

argumentationen som i slutänden avgör hur trovärdigt och övertygande ett budskap framstår.32 

− Ethos. Ethos handlar om argument kopplade till avsändaren och den uppfattning en 

mottagare har och får om denna. Argument baserade på ethos syftar till att framställa 

avsändaren som pålitlig, förnuftig, autentisk och välvilligt inställd till mottagarna.33 I 

visuella sammanhang kan ethosappeller synas i form av exempelvis författar- och 

förlagsnamn, författarbilder, recensionscitat, färger, logotyper, varumärken, symboler.34 

Ethosargumentation påverkas också i stor utsträckning av den uppfattning mottagaren på 

förhand har om ett fenomen eller en avsändare.35 

− Pathos. Pathos bygger på argumentation via känslor. Genom att få mottagarna att känna 

exempelvis glädje, sorg, nostalgi, ilska, engagemang blir de mer benägna att övertygas 

om avsändarens budskap.36 Bilder är i sig starka visuella pathosargument då de tenderar 

att snabbt väcka känsloappeller och -associationer. Speciellt realistiska bilder, som 

fotografier, har extra stark känslomässig potential.37 Även användandet av symboler och 

färger samt bildvinkel och -perspektiv, är nära kopplade till pathos.38 

 
 

30 Kjørup (2009), sid. 192. 
31 Lindqvist Grinde (2008), sid. 77–78. 
32 Kjeldsen (2008), sid. 77–82; Mral, Brigitte & Olinder, Henrik (2011). Bildens retorik: i journalistiken. 
Stockholm: Norstedts, sid. 41–42. 
33 Kjeldsen (2008), sid. 127. 
34 Mral & Olinder (2011); Mral m.fl. (2016). 
35 Kjeldsen (2008), sid. 133–135. 
36 Lindqvist Grinde (2008), sid. 80–82. 
37 Mral & Olinder (2011), sid. 41. 
38 Mral & Olinder (2011), sid. 28–33; 102–105; 106–112. 
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− Logos. Logik, fakta, konkreta exempel, siffror och facktermer kopplas samman med 

logos. Likaså betraktar vi ofta fotografier som ”objektiva” bilder av verkligheten och tar 

dem för fakta, det vill säga logosargument.39 Förutom tidigare nämnda element, kan 

visuella logosargument ta sig uttryck i form av exempelvis tabeller, illustrerande grafik 

och liknande visualiseringar.40 

2.2.3 Visuell retorik 

Alla bilder har en funktion, om så estetisk, informativ eller illustrativ. Bilder kan även vara 

argumentativa, det vill säga ämnade att övertyga om ett visst budskap, vilket är utgångspunkten 

för den visuella retoriken.41 Argument baserade på de ovan presenterade begreppen ethos, 

pathos och logos förekommer även i den visuella retoriken.42 Därutöver finns vissa begrepp som 

blir extra användbara i just visuella sammanhang och därmed för denna uppsats syfte: koder, 

denotation och konnotation. Till detta kommer även färgers symbolik samt manifesta och 

latenta retoriska budskap.  

− Koder. Koder är primärt underförstådda och varierar med kulturell och/eller social 

kontext. De bygger på normer och outtalade överenskommelser som kräver att en 

mottagare – på ett ”korrekt” sätt – avkodar den aktuella signalen. Dessa koder är ofta 

gemensamma för olika grupper för att bygga medlemmarnas känsla av samhörighet. 

Huruvida en person är inkluderad eller exkluderad i ett sammanhang avgörs ofta utifrån 

individens förmåga att tillämpa och förstå dessa kodsystem.43 En förlängning av detta är 

att en känsla av ”vi och dem” skapas. Förståelsen för ett argument och kunskapen att 

avkoda detsamma skapar identifikation och samhörighet kring ett gemensamt ”vi”, vilket 

samtidigt exkluderar de som inte förstår i ett externt ”dem”.44 

 
 

39 Mral m.fl. (2016), sid. 54. En diskussion kring bildmanipulering och att manipulera med hjälp av bilder förs även 
av Mral & Olinder (2011), sid. 80–85. 
40 Mral & Olinder (2011), sid. 41, 116–123. 
41 Se exempelvis Kjeldsen (2008), sid. 293; Mral m.fl. (2016), sid. 87–90. 
42 Mral & Olinder (2011), sid. 40–42. 
43 Mral m.fl. (2016), sid. 93–94. 
44 Begreppet identifikation introducerades först av litteraturteoretikern och filosofen Kenneth Burke och är ofta 
använt i retoriska sammanhang som en teori till hur argumentation och olika typer av argument fungerar. Teorin 
beskrivs exempelvis i boken A rhetoric of motives (1969), sid. 55–59.  
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− Denotation och konnotation. Den denotativa aspekten av en bild berättar vad som de 

facto syns och visualiseras, ”det bokstavliga, direkt avläsbara (…) vad åskådarna skulle 

förknippa med ett tecken”.45 Konnotation däremot handlar om de associationer som 

väcks hos betraktaren: ”underförstådda lager av mening som vi avläser utan att någon 

formulerat dem i ord.”46 Det kan handla om olika färger eller symboler som knyter an 

olika känslor, minnen och värderingar. Konnotationer kan vara såväl gemensamma för 

en större grupp människor, inom en social eller kulturell kontext, men är ofta även 

personliga för varje individ. De påverkas även av den aktuella kontexten.47 I fallet för 

denna analys påverkas exempelvis konnotationerna av det faktum att det visuella 

objektet i fråga är ett bokomslag. 

− Färgers symbolik. ”Ett felaktigt färgval kan mycket väl stjälpa ett budskap om det inte är 

anpassat till den rådande doxan”, det vill säga anpassat till den rådande 

situationen/målgruppen, menar Mral och Olinder.48 Likaså kan färger, enligt den visuella 

retoriken, användas för att väcka känslor (pathos), skapa auktoritet och trovärdighet 

(ethos) eller illustrativ tydlighet (logos).49 Dock är färgers symboliska betydelse 

mångtydig och hur en färg tolkas varierar alltså stort mellan olika sammanhang och 

kulturer.50  

− Manifesta och latenta retoriska budskap. Manifest retorik är uppenbara försök till 

påverkan. Argumenten är ofta direkt uttalade och det är uppenbart för mottagaren att 

avsändaren vill övertyga om något. Latent retorik utgörs däremot av dold och 

underförstådd argumentation, vilket gör att den inte alltid uppfattas som försök till 

påverkan. Här är argumentationen ofta estetisk, exempelvis via visuella argument.51  

Retorikens själva kärna handlar således om att övertyga på ett trovärdigt sätt. Om att hitta de 

argument som i en specifik situation är mest effektiva och ämnade att övertyga. Med tanke på 

uppsatsens syfte och frågeställningar – som rör just vilka budskap de olika bokomslagen 

 
 

45 Mral m.fl. (2016), sid. 94. 
46 Mral m.fl. (2016), sid. 94. 
47 Mral m.fl. (2016), sid. 94–96. 
48 Mral & Olinder (2011), sid. 112. 
49 Mral & Olinder (2011), sid. 110–111. 
50 Mral & Olinder (2011); Mral m.fl. (2016), sid. 94 Jfr även med begreppet doxa, som presenterat av exempelvis 
Rosengren (2008).  
51 Mral m.fl. (2016), sid. 86–86. 
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förmedlar och vilka (visuella) argument de innehåller – blir således den retoriska teorin och dess 

begrepp en användbar grund och användbara verktyg i analysarbetet.  

3. Metod 

Uppsatsens metod utgår från den metod för retorikanalys av visuella budskap som återfinns hos 

Mral m.fl.52 Analysen genomförs i tre olika steg, där varje del tränger djupare ner i det studerade 

objektet. Först studeras bildens natur, vilket innebär att det visuella objektet – i fallet för denna 

uppsats bokomslagen – beskrivs och kartläggs. Det handlar om att se till vad som syns på 

omslaget, såväl manifesta och direkt synliga element som latenta och mer underliggande sådana. 

Här studeras alltså bilden avseende färg, form, typografi, detaljer, illustrationer – liksom olika 

argument, kulturella fenomen, metaforiska element samt om den visuella utformningen 

indikerar vissa känslolägen, normer, kulturella värderingar osv.53  

Det andra steget i metoden ser till bildens tänkta funktion, det vill säga en gynnad tolkning av 

bilden och varför den kommit till. Aspekter som tas i beaktande här är skaparen och dess 

avsikter, vilket medium objektet befinner sig i samt vem den tänkta mottagaren är.54  

I det tredje avslutande steget värderas bilden och analysen antar ett mer kritiskt perspektiv. I och 

med retorikens grundläggande antagande om att retoriska objekt vill påverka en publik, studeras 

vilka budskap som de facto förmedlas – budskap som kan skilja sig från avsändarens avsedda 

syfte. Mral m.fl. kallar detta en ”förhandlande tolkning”, då analysen blir mer kritiskt 

ifrågasättande kring huruvida det visuella objektet faktiskt uppfyller sin tänkta funktion.55  

Den beskrivna arbetsgången genomförs för vardera av de fjorton bokomslag som utgör arbetets 

material (och som presenteras mer utförligt i det följande avsnittet ”Material”). Det handlar 

således om att studera de olika visuella element och potentiella argument som varje bokomslag 

består av med den retoriska teorin och dess analysbegrepp till hands. I uppsatsen presenteras 

sedan analysen och dess resultat i koncentrerad form, dels för att främja läsvänligheten, dels av 

textmässiga utrymmesskäl. Därmed renodlas den färdiga texten till att lyfta de mest talande och 

 
 

52 Mral m.fl. (2016). 
53 Mral m.fl. (2016), sid. 103–106.  
54 Mral m.fl. (2016), sid. 106–107. 
55 Mral m.fl. (2016), sid. 102–103; 107–108. 
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relevanta exemplen från analysen av bokomslagen. Analysmetodens första steg återges primärt 

under avsnittet ”Analys och diskussion”, medan steg två och tre i högre grad avhandlas under 

avsnittet ”Resultat och slutsatser”.  

Uppsatsens metod tangerar till viss del den mer konstvetenskapligt anknutna ikonografin, på så 

sätt att båda hyser en tanke om att bilder har flera betydelsebärande lager.56 Visuella objekt, till 

exempel ett bokomslag, ger enligt ikonografin upphov till tolkningar utifrån olika visuella 

stimuli som ofta säger mer än det som möter betraktaren vid en första anblick. Metoden har 

primärt utvecklats och förespråkats av konsthistorikern Erwin Panofsky. Den utgörs av tre olika 

nivåer. Det första fokuserar på själva motivet. Det andra på objektets mening och kontext. Det 

tredje på en djupare tolkning av de betydelser objektet innehåller. Ikonografins grundtanke är att 

såväl färg och form som motivet i sig har en historia att berätta – och att dessa berättelser inte 

enbart syns explicit på ytan.57 I förhållande till denna uppsats kan då tänkas att betraktaren av en 

Harry Potter-boks omslag inte enbart ser ett slott på en klippa med en flygande bil framför. Den 

upplever också känslor och intryck, implicit förmedlade via omslagets olika beståndsdelar. Via 

de olika symboler och tecken som återfinns där och som tillsammans skapar det övergripande 

intryck som utgör vår tolkning av det visuella objektet. 

Framhållas bör att en kvalitativ och tolkande analys, likt den som genomförs här, är just 

tolkande till sin natur. Det innebär att analysens resultat och slutsats(-er) är ett möjligt sätt att se 

på och närma sig det aktuella materialet.58 Det bör även poängteras att bilder till sin natur är 

mångtydiga, vad Kjeldsen kallar polysemiska, vilket innebär att varje individ som betraktar 

bilden kan ha just sin specifika tolkning av bilden.59 Båda dessa omständigheter knyter an till 

den hermeneutiska tanken om förförståelse, det vill säga att de kunskaper, erfarenheter och 

fördomar uttolkaren har med sig in i tolkningen och på så sätt också i viss mån färgar den.60  

Även om det utifrån sådana premisser framstår vara en utmaning att med säkerhet säga något via 

såväl kvalitativ forskning som hur visuella argument fungerar, bör framhållas att det i samhällen 

 
 

56 Ikonografin presenteras bland annat i: Larsson, Lars Olof (2010). Metoder i konstvetenskap. 4., [uppdaterade och 
reviderade] uppl. Stockholm: Norstedt. 
57 Larsson (2010). 
58 Se exempelvis Kjørup (2009), sid. 19–25. 
59 Kjeldsen (2008), sid. 292. 
60 Kjørup (2009), sid. 244–245. 
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och kulturer ofta finns mer eller mindre vedertagna konventioner och normer som bygger på 

gemensamma överenskommelser kring hur något ”borde” tolkas.61 Likaså borgar tillämpningen 

av väl vedertagna teorier och metodologiska utgångspunkter för att analysarbetet genomförs 

med bibehållen vetenskaplig distans och trovärdighet.62  

4. Material 

Arbetets material utgörs av fjorton svenska bokomslag från förlaget Rabén & Sjögren. Av dessa 

är sju stycken från Harry Potter-seriens första utgåva (utgiven 1999–2007) och sju stycken från 

nyutgåvan (utgiven 2019). Bilder på omslagen finns som bilagor till uppsatsen.  

Titlarna på de omslag som analyseras är: 

− Harry Potter och De vises sten 

− Harry Potter och Hemligheternas kammare 

− Harry Potter och Fången från Azkaban 

− Harry Potter och Den flammande bägaren 

− Harry Potter och Fenixordern 

− Harry Potter och Halvblodsprinsen 

− Harry Potter och Dödsrelikerna 

I analysen studeras enbart böckernas framsidor och de visuella element som förekommer där. 

Detta då det är den del av bokomslaget som i första hand möter betraktaren och mottagaren av 

den visuella kommunikationen.63 Det bör dock poängteras att ett bokomslag är uppbyggt av 

flera beståndsdelar, som således även de utgör ytor för potentiella retoriska budskap och 

argument – exempelvis bokens baksida, bokrygg och eventuella insidesflikar. Likaså kan 

textelement som baksidestext, utdrag ur innehåll samt författarpresentationer utgöra skriven 

argumentation som bidrar till läsarens intryck. Alla dessa har strategiskt viktiga roller att spela 

när det kommer till att kommunicera med en potentiell läsare.64 Med det sagt är fokus för detta 

 
 

61 Se exempelvis vad Rosengren (2008) skriver om en gemensam doxa, om outtalade konventioner och 
överenskommelser kring vad som är vedertaget inom kulturer, samhällen och grupper. Ämnet diskuteras även av 
Kjørup (2009), i förhållande till hermeneutik och tolkning gällande forskning inom humaniora. 
62 För en mer utförlig diskussion på ämnet, se exempelvis Kjørup (2009).  
63 Se exempelvis Campbell (2005) och Genette (1997).  
64 Bokomslagets beståndsdelar och dess funktioner beskrivs mer utförligt av Genette (1997).  
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arbete framsidorna och dess visuella utformning, då det är vad som kan sägas vara mest relevant 

för att motsvara studiens syfte och svara på de presenterade frågeställningarna. 

5. Analys och diskussion 

I följande kapitel presenteras analysen av de fjorton bokomslagen i serien om Harry Potter. I 

löptext benämns de ursprungliga sju omslagen som ”de första omslagen”, medan de nyutgivna 

omslagen benämns ”de nya omslagen”. Samtliga omslag återfinns som bilagor till arbetet.  

5.1 De första omslagen 

Det är ett myller av människor och färger som syns på omslaget 

till seriens första bok, Harry Potter och De vises sten. 

Människorna, med något suddiga konturer, finns längst ner i 

bilden. De har fantasifulla hattar och kläder, starkt färgade hår, 

stora skägg. Alla tittar uppåt med blickarna riktade mot samma 

fokuspunkt, vilket gör att betraktarens ögon dras åt samma håll. 

Det är också ett klassiskt visuellt knep att tala om för en 

betraktare vad i en bild som är viktigt.65 Där, mitt på omslaget 

och i fokus för allas uppmärksamhet, svävar en pojke med svart 

rufsigt hår, glasögon och bylsiga kläder. I pannan syns en blixt. 

Han är som upplyft av en guldig, gnistrande virvel som slingrar 

sig runt hans fötter.  

Pojken själv har blicken riktad mot den stora vita uggla som sitter på hans axel och som i sin tur 

tittar rakt fram, mot betraktaren. Ugglan är också den enda karaktär i bilden som möter 

betraktarens blick – ett sätt att skapa (ögon-)kontakt. Bakom den svävande pojken och de 

myllrande människorna syns ett stort rött ånglok. Det har guldiga dekorationer och längst fram 

sitter en blå sköld med ett H på. Därunder en mindre skylt som säger ”p 9 ¾”. Den orange ångan 

som bolmar ur lokets skorsten svävar upp mot den gröna himlen där det blinkar vita stjärnor och 

flertalet ugglor flyger fram.  

 
 

65 Bergström, Bo (2016). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och profilering i vår 
visuella kultur. 10., [uppdaterade och utök.] uppl. Stockholm: Carlsson. 

Bild 1: Omslaget till ”Harry Potter 
och De vises sten” (Rabén & Sjögren, 
1999). 
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Det övergripande intrycket är färgsprakande och myllrande. Betraktaren får följa med till vad 

som ter sig vara en tågperrong, där det bolmande loket inväntar avgång. Passagerarna med sina 

väskor och koffertar, verkar alla vara på väg någonstans. Samtidigt verkar de i bildens fångade 

ögonblick ha stannat upp. Mitt i sina avresebestyr lägger de märke till pojken som upplyft på 

guldmoln svävar ovanför dem – pojken som får förmodas vara just den Harry Potter bokens titel 

talar om. Detta faktum leder också betraktaren att förstå vad som är viktigt i bilden, just pojken 

och namnet (Harry Potter). För längst upp på omslaget står ”Harry Potter” i en vit stor font och i 

ett taggigt typsnitt. Bokstaven P är delvis formad som en blixt, liknande den som finns i pojkens 

panna. Uppe i det vänstra hörnet står ”J.K. Rowling” – författarens namn – och under ”Harry 

Potter”-namnet syns den aktuella bokens titel ”och De Vises Sten”. De båda senare 

textelementen står i samma, mindre font och mörkblå färg, klart mer diskreta. Nere i det vänstra 

hörnet står förlagets namn, ”Rabén & Sjögren”.  

 
 
Bild 2-7: Omslagen till del 2–7 i den första utgivningen av Harry Potter-böckerna (Rabén & Sjögren, 2000–2007). 
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Den här visuella uppbyggnaden, som syns på bokseriens första omslag, återkommer även på de 

sex efterföljande titlarna. Respektive illustration kastar betraktaren in i en dramatisk scen ur 

Harry Potters värld, varje gång med just Harry Potter som central gestalt på omslaget – alltid i 

bildens mitt som naturlig fokuspunkt. På omslaget till Hemligheternas kammare rider han till 

exempel på en rödorange fågel Fenix, på omslaget till Fången från Azkaban flyger han fram på 

en örn- och hästliknande varelse och på den femte bokens omslag Fenixordern är det istället ett 

mörkare, hästliknande kreatur han sitter på. På omslaget till Halvblodsprinsen glider han fram i 

en båt prydd av döskallar och på omslaget till Den flammande bägaren syns en eldsprutande 

drake, en giftgrön döskalle och flyende konturer av människor i hans bakgrund. Det är alltså 

dramatiska och till synes äventyrliga situationer pojken med det blixtformade ärret i pannan 

befinner sig i på samtliga omslag. Sammantaget blir dessa scener starka pathos-argument, 

sådana som påverkar genom att väcka känslor hos betraktaren.66 Här sker det genom att i 

illustrationerna återge levande scener, locka fram känslan av äventyr, spänning, mystik och 

dramatik – känslor som kan väcka en potentiell läsares nyfikenhet, få honom eller henne att vilja 

uppleva mer av samma känslor via bokens berättelse – och därmed plocka ner den från hyllan 

och börja läsa. 

Färgskalorna på omslagen till den första utgåvan är relativt spretiga och de skiljer sig åt 

sinsemellan. De vises sten visar som beskrivet ett färgsprakande myller med en mängd olika 

färger, vilket även Hemligheternas kammare kan sägas göra. Förutom den orangeröda fågel 

Fenix syns här till exempel ett antal ljusblå små minimän som flyger runt Harry och en 

grönaktig stirrande stenman i bakgrunden. Båda dessa böcker har dessutom relativt klara, pigga 

och rena kulörer. Ju längre fram i serien vi rör oss, desto mer enhetliga blir färgskalorna, även 

om det fortfarande är relativt klara och starka färger: Den flammande bägaren går i toner av 

grönt och orange, Fenixordern i orange och lila, Dödsrelikerna är mer enhetligt blå. På så sätt 

går det att identifiera en förändring i hur färgerna används, från en inledningsvis bredare palett 

till en mer enhetlig mot slutet av serien. Likaså går det att se en förskjutning från ljusare till 

mörkare färger. Det kan relateras till vad Mral och Olinder skriver om att vissa (ljusare) färger 

associerar till positivitet, medan mörkare konnoterar till just mörkare sinnesstämningar. Sett till 

hur historien om Harry Potter utvecklas, kan detta tolkas som en spegling och försmak av 

 
 

66 Mral m.fl. (2016), sid. 39–40. 
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böckernas innehåll, där kampen mot ondskan intensifieras och blir allt mörkare för varje bok. 

Dessa färgval kan på så sätt även sägas utgöra känslomässiga (pathos-)argument, då färger via 

konnotationer och associationer har förmågan att väcka olika känslor hos betraktaren.67  

Gemensamt för samtliga omslag i den första utgåvan är att betraktaren kastas rakt in i en till 

synes dramatisk scen, där huvudpersonen Harry Potter befinner sig i händelsernas centrum – 

såväl bildligt som rent händelsemässigt i den scen som återges. Att på detta sätt kasta 

betraktaren rakt in i ett skeende, i dessa fall in i en till synes dramatisk och fartfylld scen, kan 

skapa en känsla av delaktighet där betraktaren bjuds in att delta i det som utspelas på omslaget. 

Motivens äventyrliga och spännande scener kan i sin tur kan ge betraktaren en hint om den 

historia själva boken berättar. Det senare är också själva syftet med bokomslag, just att dra till 

sig uppmärksamhet och ge en potentiell läsare en fingervisning om vad som komma skall.68 

Nyfikenheten är förhoppningsvis väckt och den potentielle läsaren har fastnat på den 

känslomässiga kroken. 

Även om varje enskilt omslag visar en unik scen, finns visuella element som återkommer på 

varje omslag. Typsnitten, storleken och placeringen på titel, undertitel, författarens namn är 

desamma på samtliga böcker i serien. Namnet Harry Potter, med sin taggiga font, står stort och 

centralt placerat längst upp på samtliga omslag. Att använda ett namn och en mottagares tidigare 

kunskap om och associationer till personen i fråga handlar om argumentation utifrån retorikens 

ethos.69 Även författarens och förlagets förekomst på omslaget blir ethos-argument. Dock är de 

två senare skrivna i förhållandevis små fonter och därmed inte speciellt framträdande, varför de 

inte verkar vara alltför viktiga att framhäva ur avsändarens perspektiv. Den primära ethos-

argumentationen byggs istället kring namnet Harry Potter och på att mottagarna känner igen och 

tilltalas av det. 

Omslaget till seriens sista bok, Dödsrelikerna, är delvis annorlunda från de tidigare. Här är 

samtliga textelement skriva i guld, vilket gör att de sticker ut extra mycket mot den mörkt 

blåtonade bakgrunden. Mitt i bilden syns pojken med glasögon och ärr i pannan, iklädd en brun 

kappa, med blicken riktad nedåt. Hans hår och kläder virvlar upp som av en osynlig vind, 

 
 

67 Mral & Olinder (2011), sid. 112. 
68 Yampbell (2005), sid. 348–372. 
69 Kjeldsen (2008), sid. 133–135. 
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kanske är den startad av de figurer som kretsar i en cirkel runt omkring honom och som såväl 

fysiskt som visuellt placerar honom i bildens centrala fokus. I den ljusblå cirkeln syns ormar och 

döskallar, sargade ansikten och skelett, som alla rör sig runt pojken. De väcker associationer till 

död och varsel om densamma, som om döden närmar sig och kämpar för att ta sig nära, komma 

åt Harry. Dock verkar han än så länge stå emot den potentiella ondskan, där han står i det röda 

ljus som omger honom. 

Det må vara en illavarslande scen som utspelas, men färgerna är ändå relativt klara och kulörta. 

Visserligen är bakgrunden mörk – men den är inte svart som natten eller döden – utan istället 

mörkt blå. Det röda sken som lyser bakom Harry i cirkelns mitt gör betraktarens öga än mer 

fokuserat vid honom, det gör honom än mer upplyst och upphöjd. Det ser dessutom ut som om 

det röda skenet skapats av en brinnande eld, vilket endera kan konnotera till värme eller till en 

eld som av en värld som står i brand, av ett pågående kaos. I vilket fall väcks känslomässiga 

argument och associationer av den tillsynes utsatta position pojken befinner sig i. De många 

symbolerna för döden varslar om en värld som är hotad. Pojken står dessutom helt ensam mot 

demonerna, ingen annan (människa) syns i bilden. Även detta kan verka som en känslomässig 

pathos-aspekt i bilden – utsattheten i en ensam pojkes kamp mot resten av den onda världen. 

Harry har blicken riktad nedåt, som om han befinner sig i djup koncentration eller trans, han 

verkar rikta sitt fokus inåt. Det kan väcka betraktarens nyfikenhet, en undran om vad pojken 

tänker och samtidigt antyda att den avslutande kampen mot ondskan inte enbart handlar om ett 

fysiskt krig – utan även om ett mentalt dito. 

Sammantaget visar analysen av de första omslagen i serien om Harry Potter att de primärt 

innehåller pathos-argument som talar till betraktarens känslor. Illustrationer och symboler, 

färger, dramatiskt äventyrliga scener och en försmak av de äventyr som väntar står i fokus. Även 

ethos-argument förekommer genom att namnet Harry Potter exponeras och framhävs, för att 

väcka associationer till betraktarens tidigare kunskaper om den unge trollkarlen – exempelvis att 

de själva tidigare läst böckerna med positiva minnen eller att de hört/sett om andra som gjort det 

och uppskattat upplevelsen.  
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5.2 De nya omslagen 

Två personer står hand i hand med ryggen mot betraktaren, som 

bara kan skönja deras mörka konturer. Den ena är en till synes 

storvuxet gigantisk man i jämförelse med den mindre, klart 

mycket spädare pojken som står bredvid. De två återfinns 

centrerade och i fokus på omslaget av Harry Potter och De vises 

sten i nyutgåvan från 2019. De i sin tur blickar bortåt, mot den 

mörka sjö ännu längre in i bilden där en mängd båtar glider iväg, 

alla med varsin liten lykta i fören, som bildar ett pärlband av 

ljuspunkter på vattenytan. Raden av båtar rör sig bort mot den 

höga klippa som utgör det stora, bokstavligt talat upplysta 

blickfånget i omslagsbilden – och framför allt mot det slott som 

med tinnar och torn reser sig på dess topp. Att slottet är ljust gult, 

som om ett ljus föll in från vänster och lyste upp byggnaden, gör att det sticker ut än mer. 

Vattnet som båtarna glider fram över skiljer klippan med slottet. Betraktarens perspektiv är 

distanserat, placeringen gör att scenen iakttas på avstånd. Samma placering gör också att 

betraktaren delar perspektiv med mannen och pojken, som står på en till synes böljande mark 

med stenar och växter. Bakom slottet, i bildens bakgrund, skymtar konturerna av mörka berg 

och landskap, med stjärnor som glimmar på en lika mörk himmel. Där syns även en 

viaduktliknande bro. 

Omslagets färger är dova och mjuka. Grunden är en slags smutsigt pastellgul nyans, ur vilken 

bildens scen sedan växer fram. Slottet och en del av klippan går även de i gulorange toner, där 

skiftningarna i nyanser som beskrivet gör att slottet ser ut att lysas upp av en ljuskälla som 

ligger utanför bildens och betraktarens synfält. Resten av bilden går i mörkt blåsvarta toner, 

vilket skapar en viss kontrast, även om även dessa toner är mjuka och följsamma. Det är inga 

färgelement som skriker eller sticker ut, som drar utmärkande uppmärksamhet till sig. 

Centrerat längst ner på omslaget återfinns bildens textelement, uppdelade på tre rader i olika 

färger. Överst står författarens namn (”J.K. Rowling”). Därunder namnet ”Harry Potter” i klarast 

lysande gul färg och klart störst font. Längst ned syns titeln på den aktuella delen ”och De vises 

sten”. Utifrån storleks- och färgförhållandena elementen emellan framstår det vara ”Harry 

Potter” som är viktigast, som betraktaren i första hand ska se och uppmärksamma. Det framstår 

Bild 8: Omslaget till nyutgåvan av 
"Harry Potter och De vises sten" 
(Rabén & Sjögren, 2019). 
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vara det viktigaste argumentet, som ska få betraktaren på kroken och titta närmare, läsa vidare. 

Typsnittet är rakt och neutralt, utan krusiduller eller på andra sätt utmärkande drag – det är 

lättläst och tydligt. Textfärgerna är enhetlig med omslagets övriga färgskala. 

Det är inte mycket på omslaget som sticker ut, sett till tillspetsade och uppseendeväckande 

element. Det är inga dramatiska händelser som utspelas. Inga skarpa detaljer som syns. De 

karaktärer och element som målas upp får mjuka, skugglika och närmast suddiga konturer. Det 

är nästan som att befinna sig i en drömvärld. Den dova och enhetliga färgskalan bidrar till och 

förstärker känslan ytterligare. I och med att mannen och pojken som placerats i bildens centrum 

själva är stillsamma betraktare, blir det också det perspektiv och den känsla som betraktaren 

bjuds in att dela. Sammantaget förmedlar omslaget ett lugnt och harmoniskt intryck, där 

betraktaren i ordets verkliga mening blir en betraktare – något som skapar en slags distans och 

avstånd till omslaget och den scen som målas upp.  

 
 
Bild 9–14: Omslagen till del 2–7 i den nya utgåvan av Harry Potter-böckerna (Rabén & Sjögren, 2019). 
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Den visuella uppbyggnad som syns på det första av de nya omslagen återkommer sedan hos de 

följande sex böckerna. Samtliga sju delar i serien har flertalet identiska och återkommande 

element; den höga klippan med slottet, bergslandskapet i bakgrunden, textelementens placering 

och deras inbördes storleksförhållanden. Även betraktarens perspektiv är identiskt på alla 

omslag. Placeringen är sådant att den på håll får iaktta vad som händer, där tidigare nämnda 

skuggiga och/eller mörka element återkommer och bidrar till känslan av distans.  

Vardera omslag har en till synes egen historia att berätta och återger en egen unik scen, där 

skillnaderna titlarna emellan består i att vissa detaljer bytts ut. På den första boken står som sagt 

mannen och pojken som betraktar slottet i fokus. På den andra bokens omslag, Hemligheternas 

kammare, är det en flygande bil som närmar sig slottet i det övre vänstra hörnet. Vidare syns 

exempelvis en lysande kronhjort omgiven av skugglika varelser och röda gnistor på Fången från 

Azkaban, på Den flammande bägaren ett folkhav av konturer som bär på flaggor och vimplar, på 

Fenixordern en kentaur – en varelse med en hästs underkropp och människas överkropp – samt 

ett antal hästar med vingar som flyger över himlen, på vilken en pojke rider på den främsta.  

Ytterligare element som skiljer omslagen på seriens olika delar åt är färgskalan. Samtliga delar 

har dock samma pastellgula bas och ”ram” runt omkring det aktuella motivet. Själva 

illustrationerna har sedan olika accentfärger. Den första delen har guldgula detaljer, på 

Hemligheternas kammare är de mer matt grågula. De är mörkgråa och röda på Fången från 

Azkaban, rödorange på Fenixordern och giftigt gröna på Halvblodsprinsen.  

Likaså är det olika detaljer som framhävs och placeras i fokus på respektive omslag. Tack vare 

den i övrigt neutrala formgivningen blir dessa än mer framträdande för betraktaren – och 

framstår således vara av än större vikt. På omslaget till Fången från Azkaban står en vit, närmast 

självlysande hjort i bildens centrum. Den ljusa färgen förmedlar en känsla av renhet och godhet, 

till skillnad från det närmast totala mörker som omger den och som dessutom verkar krypa allt 

närmare. I skuggorna runt omkring den syns spöklika konturer av gestalter klädda i kåpor, med 

sargade skeletthänder som sträcker sig mot hjorten. Neonröda gnistor flyger i luften och samma 

neonröda sken lyser ur fönstren på slottet uppe på klippan. Det är röda detaljer som på ett 

symboliskt plan varslar om eld, brand, förödelse, ondska. De förebådar ett mörker och en 

ondska som hotar ljuset och godheten, symboliserad av den vita rena hjorten.  

På omslaget till Den flammande bägaren är det ett stort folkhav som syns; där finns människor 

med spetsiga trollkarlshattar, bärande vajande vimplar och flaggor. Några har lyft armarna som i 
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uppror eller för att heja på något – eller någon. Återigen finns slottet på klippan i bakgrunden, 

men ingen verkar ha uppmärksamheten riktad ditåt. Istället står människorna samlade i en ring 

nedanför klippan, alla med fokus på något som är dolt för betraktaren. Vad det än må vara 

verkar det väcka starka känslor hos människorna. Även om de enbart syns som mörka konturer, 

utan tydliga ansiktsuttryck, går det att med hjälp av deras gester och kroppsspråk förstå att de 

lever sig in i vad som händer. De är till synes starkt engagerade, upprörda, uppeggade, 

fokuserade. Vad är det som sker där i händelsernas (dolda) centrum?  

Ett starkt grönt ljussken strålar ut från ett av slottets fönster på omslaget Halvblodsprinsen. En 

diskret avspegling av en döskalle tar form på den mörka natthimlen utanför, som symboliserar 

och konnoterar till död, ondska, elände. Nyansen av grön går åt det ”giftiga” hållet, vilket även 

det förstärker den farliga och obehagliga känslan. Att det giftiga ljuset och ”döden” strålar ut 

från slottet antyder således att något hemskt händer därinne.  

I samtliga exemplifierade fall talar omslagens visuella argumentation till betraktarens känslor, 

på argument kopplade till pathos. Via bilderna ges ett smakprov på de känslor som bokens 

själva berättelser kan tänkas väcka, såsom spänning, rädsla, mörker, äventyr. Illustrationerna 

väcker också nyfikenhet och frågor hos betraktaren. Vilka är de gestalter som hotar hjorten, som 

hotar godheten? Vad är det som engagerar folksamlingen, vad tittar de på som får dem att känna 

så starkt? Vad betyder det att den giftigt gröna döden verkar ha intagit slottet? På så sätt lockas 

betraktaren att öppna boken och läsa vidare, den lockas av känsloargumenten. 

Det är alltså dessa små skillnader i motiv, med olika suddiga konturer av människor, detaljer och 

symboler, som skiljer de nya omslagen åt. I övrigt är de stora visuella dragen desamma och de 

har ett tydligt formmässigt släktskap, en tydlig röd tråd sinsemellan. 

På omslaget till seriens sista bok, Dödsrelikerna, syns – precis som på de första sex delarna – 

samma landskap i förgrunden och därbakom slottet som tronar högt upp på den branta klippan 

med bergen som kuliss. Centrerat i förgrunden finns samma textelement med författarens namn 

och bokens titel. Den murliknande bro som på tidigare omslag symboliserat en öppen och fri 

väg in till slottet, är dock på det här omslaget raserad. De möjliga symboliska betydelserna är 

flera. Att slottet ligger högt upp på klippan gör att det, såsom det framstår av bilden, verkar 

relativt svårtillgängligt. Att bron som leder dit nu är förstörd kan således innebära att det blir än 

mer avskilt från omvärlden. En tidigare öppen väg in – eller ut – är nu stängd. Den förstörda 

bron kan även symbolisera brustna relationer eller en överenskommelse som gått i stöpet. Likaså 
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kan den vara ett tecken på krig och förödelse, en rest av (fysisk) åverkan. Samtliga tolkningar 

kan verka parallellt och ge upphov till illavarslande konnotationer om att något inte står rätt till. 

Från slottet verkar det även komma sjok och moln av rök, tecken på att slottet står i brand eller 

håller på att förfalla. Också röken kan ha dubbla betydelser. Dels som i att det faktiskt är en 

brand eller ett slag som utkämpas där, dels att det som slottet symboliserar är hotat (exempelvis 

trygghet, vänskap, gemenskap, godhet, frihet, kärlek, ljus, etc.). Dessa senare konnotationer 

kräver dock att betraktaren är införstådd i det faktum att slottet huserar trollkarlsskolan 

Hogwarts, där Harry Potter genom hela historien haft sitt hem och sin trygga punkt. Det 

förutsätter således att betraktaren också är en tidigare läsare av böckerna och tillskansat sig den 

förförståelsen i tolkningen av omslagets symbolik.  

Även det sista omslagets färgskala bidrar till den illavarslande känslan. Förutom den ljust 

blekgula bakgrunden går alla illustrationer i grått och svart med ett närmast dammigt intryck. 

Den mark som syns i förgrunden verkar dessutom vara fylld av bråte eller förstörda föremål – 

ytterligare symboliska indikationer förödelse och en raserad tillvaro. Återigen en symbolik som 

kan tolkas såväl bokstavligt som mer associativt. Mitt i bilden står tre personer och håller 

varandra i händerna. I förhållande till omslagets övriga symboler och symbolik blir denna 

uppenbart varma, kärleksfulla, vänskapliga, ljusa symboliska handhållning en bjärt kontrast. 

Även om betraktaren inte ser vilka personerna är, då enbart deras ryggar syns där de står och 

betraktar det sönderfallande slottet, är som sagt känslan i de sammanhållna händerna desto 

tydligare: vänskap, gemenskap, värme, sammanhållning, godhet. De tre står enade och starka 

tillsammans, trots att världen runt omkring dem verkar falla.  

Sammantaget visar analysen av de nya omslagen att de primärt bygger på känslomässiga pathos-

argument. Ofta spelas på känslan av nyfikenhet. Med hjälp av relativt diskret symbolik – 

exempelvis via olika detaljer i färger och gestalter – konnoterar omslagen till illavarslande 

situationer, ofta om död, hot och fara. De blir ledtrådar till de berättelser och äventyr som väntar 

vid en fördjupad läsning. Även om de känslomässiga argumenten är klart mest förekommande, 

kan även namnet Harry Potter nämnas som ett starkt ethos-argument. Utifrån den visuellt starka 

och framträdande exponeringen blir det tydligt att betraktaren förväntas se och direkt koppla 

namnet till vad den tidigare vet och känner till om Harry Potter i form av exempelvis böckerna, 

filmerna, berättelserna. Att betraktaren drar sig till minnes allt den sett och hört i media om den 

unge trollkarlen, tänker på positiva omdömen och erfarenheter – endera egna eller andras – av 
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seriens filmer, böcker och berättelser utgör starka argument. Allt får betraktaren att känna 

tillräckligt med förtroende och tillit till böckernas innehåll, att de kommer att leverera just 

sådana läsupplevelser dess omslag hintar om.  

6. Resultat och slutsatser 

Här kan först och främst återkopplas till de för arbetet ledande frågeställningarna: ”Vilka 

visuella argument återfinns på de svenska böckernas omslag?” samt ”Om och i så fall hur skiljer 

sig de argument och budskap som förmedlas på de olika utgåvornas omslag?”. 

Gällande den första frågeställningen visar analysen att det på böckernas omslag förekommer ett 

flertal visuella argument, som på olika sätt kan kopplas till retorikens grundläggande 

bevismedel, främst ethos och pathos. Ethos-argument bygger primärt på hur trovärdig och 

förtroendeingivande avsändaren av ett budskap framstår för mottagaren.70 De argument som kan 

härröras till ethos på Harry Potter-böckernas omslag utgår i första hand från författaren, förlaget 

och betraktarens eventuella tidigare erfarenheter av och konnotationer till Harry Potter. På såväl 

de första som de nya omslagen syns exempelvis just namnet ”Harry Potter” tydligt centrerat och 

framhävt i stora bokstäver. Även författaren J.K. Rowlings namn blir ett ethos-argument som 

förekommer på båda utgåvornas omslag. Både huvudkaraktärens och författarens namn verkar – 

i likhet med ethos-argument – som kvalitetsmarkörer för bokens insida och argumenterar för att 

det är värt att öppna boken och ta del av insidans berättelse.  

Pathos-argument, som talar till mottagarens känslor, är de klart mest förekommande på 

omslagen. Bilder och visuella framställningar i sig är starka känslomässiga (pathos-)argument, 

då de har en unik förmåga att levande- och åskådliggöra situationer och scener i vilka 

betraktaren kan leva sig in i.71 Både de första och de nya omslagen målar på detta sätt upp 

scener ur böckernas handling, vilket ger betraktaren ett smakprov på den spänning en fortsatt 

läsning skulle innebära. Även användandet av färger på omslagen utgör pathos-argument, 

genom att ge upphov till konnotationer av exempelvis fara, eld, förstörelse och död. Även 

betraktarperspektivet – att endera kastas rakt in i en situation eller att ta del av den på håll – blir 

 
 

70 Kjeldsen (2008).  
71Jfr det retoriska begreppet evidentia, åskådliggörande, där bilder och visuella framställningar anses ha en unik 
förmåga att tala till betraktarens känslor och på så sätt utgöra starka argument och pathos-appeller. Evidentia i 
visuella sammanhang beskrivs exempelvis av Kjeldsen (2008) och Mral & Olinder (2011). 
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pathos-argument som i valet av bildvinkel kan frammana olika känslolägen hos betraktaren. 

Likaså påverkar (huvud-)karaktärens ögonkontakt med åskådaren, eller i de nya omslagens fall 

brist på dito, hur omslaget uppfattas ur ett pathos-perspektiv. Olika symboler på omslagen utgör 

även de pathos-argument, som till exempel tidigare nämnda färger med olika symbolisk 

betydelse, eller symboler som rök, dödskallar, ormar, eldar, ödsliga landskap, raserade broar, 

djur, sagoväsen, människor som håller händer, förödelse, osv. Alla väcker de olika 

konnotationer och associationer som i sammanhanget aktiverar betraktarens känslor. 

Analysen identifierar inga tydliga logos-argument på böckernas omslag, vare sig på den första 

eller den nya utgåvan. Då logos oftast utgörs av logiska resonemang, statistik och fakta ter sig 

detta dock relativt naturligt, utifrån hur såväl argumentation generellt som visuell retorik 

specifikt verkar. Argument som bygger på ethos och framför allt på pathos talar i större 

utsträckning till våra känslor och verkar därmed ”snabbare” än de mer förnuftigt logiska logos-

argumenten.72 Med tanke på den förmodade kontext böckerna och deras omslag befinner sig i, 

som på hyllan i en bokhandel, handlar det om att på några få ögonblick fånga en potentiell 

läsares uppmärksamhet. Dessutom behöver böckerna ”tävla” med alla andra titlar runt omkring. 

Båda dessa aspekter gör att argumentationen behöver vara blixtsnabb. Känslomässiga argument 

jobbar som sagt snabbare och på ett mer omedvetet plan, argumentationen är ofta implicit, 

outtalad. Vi “drabbas av” en känsla utan att tydligt hinna reflektera över det när vi till exempel 

ser en bild – eller ett bokomslag. Logiska argument däremot tar vägen via hjärnan och våra mer 

medvetna reflektionsbanor.73 För att snabbt fånga en läsare kan det då till exempel innebära att 

använda ovan nämnda ethos- och pathos-argument; att tydligt framhäva 

titel/varumärke/författare, måla upp dramatiska scener, använda starka färger, skapa 

ögonkontakt mellan omslagets karaktärer och betraktaren, placera betraktaren i ett 

intressant/levandegörande perspektiv, använda symboler som direkt väcker associationer och 

konnotationer, osv. 

Gällande den andra frågeställningen, som jämför de två utgåvorna med tanke på eventuella 

argumentativa skillnader, visar analysen att böckernas omslag skiljer sig åt på flera punkter.  

 
 

72 Se exempelvis Lindqvist Grinde (2008), sid. 80. 
73 För en diskussion kring hur olika typer av argument verkar, se exempelvis Lindqvist Grinde (2008), Kjeldsen 
(2008), Mral & Olinder (2011) eller Mral m.fl. (2016). 
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En skillnad är sättet på vilket författarens namn exponeras och därigenom används 

argumentativt. På de första omslagen syns ”J.K. Rowling” i ett diskret typsnitt av liten storlek, i 

en färg som smälter in i den ofta brokiga bakgrunden. Detta till skillnad från de nya omslagen, 

där författarnamnet syns desto mer tydligt: större font och skrivet i en färg som kontrasterar mot 

bakgrunden. Därigenom blir författaren som person ett starkare ethos-argument på de nya 

böckerna. Tanken om att en person – i detta fall författaren – sedan tidigare har ett starkt ethos 

som kan gynna hur trovärdigt ett budskap uppfattas, blir således relevant här.74 Med tanke på att 

J.K. Rowling, när de nya omslagen släpps, är en världskänd författare och ett vedertaget namn, 

blir det desto mer fördelaktigt att också använda henne i argumentationen. Hennes namn blir en 

fingervisning på vad läsaren kan förvänta sig: en fartfylld, magisk berättelse om äventyr i en 

trollkarlsvärld, då detta är vad hon i en generell allmänhets ögon gjort sig känd för. Situationen 

var troligtvis en annan vid tiden för de första omslagens publicering, när hon som debuterande 

författare inte alls var lika välkänd. Att då blåsa upp hennes namn hade inte gett samma 

argumentativa effekt, då hon vid tiden inte hade ett lika starkt inledande ethos.75  

Även hur färger och illustrationer används skiljer sig åt mellan de två utgåvorna. Medan de 

första omslagen är färgrika, med många och starka kulörer, går de nya omslagen i en mer dov, 

diskret och enhetlig färgskala. De första omslagen skiljer sig också åt sinsemellan när det 

kommer till färger, då de sju titlarna i serien inte har någon enhetlig färgmässig linje: bok ett har 

till exempel sitt färgmässiga uttryck, medan bok fem och sju har sina. Detta står i bjärt kontrast 

till de nya omslagen som alla har samma pastellgula ”grundfärg”. Varje bok i serien har sedan 

sin egen nyansering och färgton, men den gula och gråsmutsiga grunden finns där på samtliga. 

Skulle böckerna i de två utgåvorna läggas på rad bredvid varandra syns även ett tydligare internt 

visuellt släktskap mellan de nya böckerna, jämfört med om samma sak skulle ha gjorts med de 

första.76 

Gemensamt för båda utgåvorna är att omslagens illustrationer visar scener och händelser ur den 

aktuella boken. Dock går det att identifiera en tydlig skillnad mellan vilka scener som syns och 

 
 

74 Kjeldsen (2008), sid. 133–135.  
75 För en diskussion om inledande ethos och hur detta kan förändras, se Kjeldsen (2008). 
76 Detta utöver det faktum att samtliga böcker i respektive utgåva formgivits av samma formgivare: Alvaro Tapia 
har illustrerat den första utgåvan och Olly Moss den nya. Detta skapar självklart i sig en naturlig igenkänning 
mellan böckerna i serien, utifrån formgivarens personliga stil och uttryck.  
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hur dessa framställs. På de första omslagen är det detaljerade, fartfyllda och livfulla scener som 

målas upp. Betraktaren kastas ofta rakt in i händelsernas centrum, om så på en tågperrong eller 

en underjordisk båtfärd. Karaktärernas ansikten och ansiktsuttryck syns tydligt, vilket gör att 

betraktaren får närkontakt, ofta även ögonkontakt, med både karaktärerna och med det som sker. 

På de nya omslagen däremot hålls betraktaren på avstånd. Både genom att rent ”fysiskt” och 

perspektivmässigt få betrakta scenen på håll, men också genom avsaknaden av detaljer såsom 

ansiktsuttryck och rent generellt en avsaknad av tydliga detaljer. Den visuella framställningen 

skapar distans. Detta kan kopplas till hur Mral och Olinder beskriver att närhet eller avstånd, 

exempelvis till en person i en bild, har stor inverkan på hur vi uppfattar scenen. Känslor som 

intimitet eller distans påverkas av hur betraktaren placeras i förhållande till det som utspelas i 

bilden.77 Således kan konstateras att det är lättare för en betraktare att ”få kontakt med” de 

personer och de händelser som syns på de första omslagen, jämfört med den distanserade 

visuella framställningen som återfinns på de nya.  

På vardera av de första omslagen går det alltså att avläsa karaktärernas ansiktsuttryck, möta 

blickar, komma dem nära och få någon slags kontakt. Detta faktum skapar också pathos-

argument, effektiva sätt att tala till betraktarens känslor genom att knyta den närmare det 

visuella objektet. Detta då öppenhet och tillgänglighet är associationer som ofta tillskrivs 

personer som avbildas rakt framifrån.78 Mral och Olinder skriver på detta tema hur ”inget 

argument har starkare beviskraft än det som bygger på att visa situationen”.79 Detta kan 

jämföras med de nya omslagen, där samtliga karaktärer syns på avstånd och då endast som 

skuggiga konturer. Här blir betraktaren de facto en betraktare, som inte ges något tillfälle att 

skapa mer ”personlig” kontakt med det som händer och sker. En slutsats blir således att de första 

omslagen rent visuellt kan sägas bjuda in betraktaren till ett mer aktivt deltagande, medan de 

nya omslagen håller betraktaren på mer passiv distans. Eller för att tala i formmässiga termer: 

medan illustrationerna på de första omslagen målar med en detaljerad penna, sveper de nya med 

bredare penseldrag. Därmed inte sagt att de nya omslagen gör betraktaren passiv. Den mer 

strama visuella utformningen, med desto fler illustrationer och symboler som kräver avkodning, 

 
 

77 Mral & Olinder (2011), sid. 104–105.  
78 Mral & Olinder (2011), sid. 103–105. 
79 Mral & Olinder (2011), sid. 36. 



 
28 

 
 

kan istället aktivera betraktaren ur ett annat perspektiv – vilket kommer att diskuteras vidare i 

det följande. 

Utifrån analysens resultat är det möjligt att resonera kring tanken att medan de första omslagen 

riktar sig till en bredare publik, talar de senare till en snävare målgrupp. De första omslagen 

utgörs av levande illustrationer som förmedlar en relativt målande bild av den historia den 

potentielle läsaren kan förvänta sig finna på insidan. Där syns många detaljer, symboler och 

argument som ter sig vilja locka till läsning – en första läsning. För omslagen kan sägas vara 

utformade på ett sådant sätt att de väcker nyfikenhet och sticker ut. Färgerna, den dramatiska 

typografin, de äventyrliga illustrationerna – tillsammans bildar de starka och iögonfallande 

visuella argument för att en läsare ska plocka ner boken från hyllan och ge sig i kast med 

berättelsen om Harry Potter. Detta går även i linje med tanken om hur bokomslag ”bör” 

utformas för att främja försäljning, skapa en marknadsföringsmässig effekt genom att 

exempelvis sticka ut på hyllan och skapa en nyfikenhet för innehållet.80 På samtliga dessa 

punkter skiljer sig de nya omslagen: färgerna är bleka, det är inga uppseendeväckande eller 

händelserika skeenden som återges på omslagens illustrationer, betraktaren hålls på avstånd. Det 

enda som skiljer de olika titlarna åt inbördes är de mindre förskjutningarna i färgton tillsammans 

med en eller ett par symboliska detaljer som är nya för varje bok i utgåvan. Dessutom handlar 

det om ”skugglika” detaljer som behöver dechiffreras – som kan tänkas kräva en initierad 

mottagare och uttolkare som förstår vem eller vad som ”döljer sig i skuggorna” och hur detta 

relaterar till historien. De visuella argument som återfinns på de nya omslagen kan även de 

sägas vilja locka till läsning – men snarare till en andra läsning. Argumenten framstår mer 

riktade mot de läsare som redan är bekant med Harry Potters värld, som inte behöver starka 

färger och dramatiska illustrationer för att dras till bokens omslag. De vet vad som väntar och de 

vet vilken (läs-)upplevelse böckerna kommer att leverera. 

När Gupta kommenterar Harry Potter-böckernas omslag pekar han på de tydliga skillnaderna 

mellan utgåvorna för barn respektive vuxna, med England som exempel: “The texts are the same 

but the images tell different stories, and therefore may lie at the interstices of reading and mould 

the process of reading, in unobtrusively different ways.”81 Han noterar hur de “cheerfully 

 
 

80 Se exempelvis Matthews & Moody (2007); Rogeman (2003); Yampbell (2005). 
81 Gupta (2009), sid. 4. 
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coloured painting, cartoon-strip in effect, crowded, action-packed images” är tydligt utformade 

för att tilltala den unge läsaren.82 Alltmedan omslagen på utgåvorna för vuxna är mer modest 

återhållsamma, med dovare och mörkare toner, närmast nostalgiska i sin framtoning: ”they 

appear to acquire mysteriously symbolic meanings, connotations that are reminiscent of 

something that cannot be remembered.”83 Utifrån hur Gupta beskriver dessa olikheter, hur 

omslagen är formgivna för att tilltala olika tänkta läsare, är det intressant att vända blicken mot 

de i denna uppsats analyserade svenska utgåvorna. De två motpoler Gupta identifierar: å ena 

sidan färgglada och händelserika illustrationer, å den andra mer sparsmakad minimalism, går 

tydligt att relatera till detta arbetes analysresultat. Skillnaden mellan de engelska omslag Gupta 

hänvisar till och de svenska, är dock att de senare inte har uttalat skilda målgrupper. Medan det i 

England framhålls explicit att de olika utgåvorna riktar sig till läsare i olika åldrar, råder inte 

samma förhållande i Sverige. Resultatet av detta arbetes analys antyder dock att en liknande 

åtskillnad istället görs implicit i omslagens retoriska argumentation. De läsare som var unga när 

Harry Potter-böckernas första svenska upplaga släpptes med start 1999 – och således kan tänkas 

tilltalas av de första omslagen – är lagom till 20-årsjubileet vuxna. De nya omslagen utformas då 

för att rikta sig till dessa ”uppvuxna läsare”, genom att visuellt tala till en barndomens nostalgi, 

om än på ett sobert vuxet sätt. Det ter sig således som att omslagens argumentation är utformad 

på ett sätt som passar och är effektiv för den här uppvuxna målgruppen Harry Potter-läsare.  

Tanken om att den första utgåvan riktar sig till en yngre målgrupp bekräftas även av Sandelins 

retoriska studie av Harry Potter-böckernas omslag. Till skillnad från denna uppsats ansats 

jämför hon svenska omslag med brittiska, med avsikt att studera gentemot vilken målgrupp det 

svenska förlaget valt att marknadsföra den första utgåvans böcker. Även hon konstaterar att 

argument baserade på ethos, men primärt pathos, är vanligast förekommande på omslagen. 

Liksom att den första svenska utgåvan, åtminstone inledningsvis, riktar sig mot en yngre 

målgrupp. I sin avslutande diskussion menar hon dock att ”Idén att marknadsföra Harry Potter 

till barn är till en början god. Dock blir det problematiskt i och med att både Harry och läsaren 

växer upp.”84 Detta konstaterande går även att relatera till resultaten av denna uppsats studie, på 

så sätt att nya omslagen skulle kunna ses som en ”lösning” på den problematik citatet från 

 
 

82 Gupta (2009), sid. 4. 
83 Gupta (2009), sid. 5. 
84 Sandelin (2017). 
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Sandelin uppmärksammar. När den första generationen unga Harry Potter-läsare växer upp, 

krävs en förändrad argumentation och ett annat tilltal för att tilltala målgruppen. Visserligen 

visar den visuella analysen att omslagets färger blir mörkare och illustrationerna mer seriösa – 

kanhända mer ”vuxna” – i takt med att serien fortlöper, men det går inte att bortse från det 

faktum att den första utgåvan primärt talar till yngre läsare. Analysen av de nya omslagen visar 

däremot att de ter sig tala till en annan målgrupp, en mer vuxen sådan. Det ger således förlaget 

möjligheten att bredda sin marknadsföring och därmed nå ut med Harry Potter-böckerna till en 

än bredare läsekrets – och sälja ännu fler böcker. De anpassar sin retorik, sin visuella 

kommunikation, till olika målgrupper för att kunna övertyga så effektivt som möjligt. 

Givetvis kan poneras att historierna om Harry Potter år 2019 (jämfört med 1999) är en 

internationell megakändis som ”alla” på något sätt känner till eller har hört talas om. Således är 

det möjligt att omslagens argumentation inte enbart riktas mot en (upp-)vuxen publik, utan att 

omslagen snarare talar till ett samhälle där historien om Harry Potter är allmänt välkänd. 

Omslagens visuella argumentation kan därmed avkodas även av dem som själva inte läst 

böckerna, men på ett eller annat sätt tagit del av historien via filmer, media, TV, etc. Det gör då 

att de nya omslagens argumentation allt tydligare kan kopplas till hur Kjeldsen beskriver att 

ethos-argument till stor del bygger på den uppfattning mottagaren på förhand har om ett 

fenomen eller en avsändare.85 Att då visuellt exponera och lyfta fram namnet Harry Potter och 

författaren J.K. Rowling, blir således ett sätt att aktivera alla de tidigare erfarenheter betraktaren 

har av dessa två personer. Allt de tidigare hört, sett och känner till kan då lägga en stabil grund 

för tillit, förtroende och trovärdighet – namnen blir en kvalitetsstämpel och betraktaren vet 

någotsånär vilken typ av läsupplevelse som väntar. Tidigare erfarenheter väcker förhoppningsvis 

därmed intresse, nyfikenhet och positiva associationer.  

De nya omslagen kräver som sagt mer av sin betraktare. De första omslagens inbjudande och 

detaljerade scener står likt tidigare beskrivet i bjärt kontrast till de mer svala och distanserade 

illustrationerna på de nya omslagen. Vad gäller de senare bör betraktaren på förhand vara bekant 

med böckernas handling för att så effektivt som möjligt kunna avkoda illustrationerna och 

relatera dem till den aktuella titeln. Som förlaget själva också framhåller bygger utformningen 

 
 

85 Kjeldsen (2008), sid. 133–135. 
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på att ett par ”avgörande scener” ur respektive bok.86 Detta medför också att argumentationen 

kräver en viss förförståelse av mottagaren. Ur ett retoriskt perspektiv är detta ett effektivt sätt att 

skapa en känsla av invigd gemenskap mellan de som förstår de aktuella koderna.87 Betraktaren 

känner sig tilltalad och inkluderad av det faktum att den kan ”avkoda” omslagens budskap – i 

detta fall då den sedan tidigare läst böckerna, är bekant med historien och därmed förstår vad 

illustrationerna innebär och står för. Den förstår varför det syns en flygande bil på omslaget till 

Hemligheternas kammare, vem som flyger på det bevingade djuret på omslaget Fenixordern 

eller vilka de tre personerna som håller varandra i hand på framsidan av Dödsrelikerna är.  

Här kan de nya omslagen sägas uppvisa de visuella retoriska kvaliteter Kjeldsen kallar 

emotionell förtätning och visuella entymem.88 I båda fallen handlar det om bilders förmåga att 

argumentera utifrån tanken om gemenskap och igenkänning – där det förra bygger på en 

betraktares förmåga att känna igen sig i det bilden visar, medan det senare handlar om förmågan 

att kunna avkoda bildens budskap. Det senare är dessutom extra intressant i fallen för 

bokomslagen. Kjeldsen skriver: ”visuella entymem [skapar] gemenskap och självövertygande, 

eftersom vi som mottagare av visuella entymem i högre grad är tvungna att delta i 

konstruktionen av de argument som ska övertyga oss.”89 Genom att betraktaren av Harry Potter-

omslagen på detta sätt involveras i processen, får aktivera sina egna erfarenheter och sin egen 

kunskap om böckerna, handlingen, författaren, etc., blir det således även en mer effektiv 

argumentation. Känsloaspekten, pathos-argumentationen, blir därmed än starkare.  

En annan aspekt av den känslomässiga argumentationen, som blir särskilt betydande på de nya 

omslagen utifrån tanken om en (upp-)vuxen publik som möter böckerna igen, kan kopplas till 

vad Lindqvist Grinde skriver om pathos-argument som bygger på nostalgi.90 För om åsynen av 

böckerna och dess symboliska illustrationer exempelvis väcker minnen från barndomens läsning 

och lässtunder till liv, kan också det verka som starka känslomässiga argument som kan 

övertyga en potentiell läsare att välja (att köpa) boken. 

 
 

86 Jackson, Johanna. ” Harry Potter-böckerna har fått nya omslag”, Vi läser. https://vilaser.se/harry-potter-bockerna-
har-fatt-nya-omslag/ (hämtad 2019-10-26). 
87 Se exempelvis Burke (1969); Kjeldsen (2008); Mral m.fl. (2016). 
88 Kjeldsen (2008), sid. 308–309. 
89 Kjeldsen (2008), sid. 309. 
90 Lindqvist Grinde (2008), sid. 80–82. 

https://vilaser.se/harry-potter-bockerna-har-fatt-nya-omslag/
https://vilaser.se/harry-potter-bockerna-har-fatt-nya-omslag/
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En alternativ formgivning av de nya omslagen hade istället kunnat försöka rikta sig till en ny 

publik, till läsare som tidigare inte läst böckerna om Harry Potter. Om så varit fallet, kan även 

poneras att de nya omslagen haft en annan formgivning. Kanske hade då den visuella 

argumentationen tydligare riktat sig till en yngre publik, en slags ”ny generation Harry Potter-

läsare”, på det sätt denna analys såväl som Gupta beskriver.91  

Tanken om att de nya omslagen riktar sig mot en äldre läsare plockas även upp av svenska 

medier under jubileumsåret 2019. ”Snarare har man väl tänkt sig en lite vuxnare, sobrare 

framtoning” skriver Stina Nylén.92 Lotta Olsson konstaterar att de nya omslagen ”placerar serien 

i vuxenhyllan” och att ”Bra barnböcker bär man med sig hela livet, om man har mött dem i rätt 

ålder.”93 Ytterligare en journalist, Anneli Rogeman, konstaterar i sitt reportage om 

bokomslagets betydelse att ”koder är viktiga”. Speciellt viktig är den visuella utformningen när 

det kommer till att förmedla vilken slags bok det är.94 Att då utforma omslag som tydligt 

signalerar ”bok för barn”, vilket de första omslagen kan sägas göra, bidrar till att den (yngre) 

målgruppen med större sannolikhet kan identifiera sig med omslagets visuella element och 

argument – och således även tilltalas av boken. Med en sådan identifikation följer obönhörligen 

även en exkludering, i detta fall av en förmodad vuxen publik som inte tilltalas av ett naivistiskt 

formspråk.95 När så de nya omslagen utkommer antyder uppsatsens analyser att liknande 

mekanismer är verksamma, om än på delvis andra premisser. Vad gäller de nya omslagen 

uppstår identifikationen i det faktum att en initierad skara läsare – de som sedan tidigare känner 

till och är bekanta med böckerna och historien – kan avkoda omslagens symboler. De förstår 

varför den flygande bilen, det lysande hjortdjuret och de tre skuggfigurerna som håller hand 

syns på omslagen. De förstår varför just dessa visuella element används och hur de förhåller sig 

till kontexten. Det lägger grunden för identifikation, en tilltalande vi-känsla som uppstår i 

förmågan att knäcka en kod som andra (icke initierade ”dem”) inte förstår. Den här ”vi och 

 
 

91 Gupta (2009), sid 5. 
92 Nylén, Stina (2019). ”Är det genant för vuxna att läsa Harry Potter?”, Göteborgs-Posten, 2019-09-21. 
https://www.gp.se/kultur/kultur/%C3%A4r-det-genant-f%C3%B6r-vuxna-att-l%C3%A4sa-harry-potter-
1.18308089 (hämtad 2020-01-26).  
93 Olsson, Lotta (2019). ”En ny Harry Potter för läsare i rätt ålder”, Dagens Nyheter, 2019-06-29. 
https://www.dn.se/kultur-noje/bocker/lotta-olsson-en-ny-harry-potter-for-lasare-i-ratt-alder/ (hämtad 2020-04-20). 
94 Rogeman (2003). 
95 Jfr Burkes tankar om identifikation, där han menar att en sådan identifikation förutsätter skapandet av ett ”vi och 
dem” där den gemensamma identifikationen sker mot ett externt och exkluderande dem. Resonemanget beskrivs 
exempelvis i boken A rhetoric of motives (1969). 

https://www.gp.se/kultur/kultur/%C3%A4r-det-genant-f%C3%B6r-vuxna-att-l%C3%A4sa-harry-potter-1.18308089
https://www.gp.se/kultur/kultur/%C3%A4r-det-genant-f%C3%B6r-vuxna-att-l%C3%A4sa-harry-potter-1.18308089
https://www.dn.se/kultur-noje/bocker/lotta-olsson-en-ny-harry-potter-for-lasare-i-ratt-alder/


 
33 

 
 

dem”-känslan skapar kraftfulla känslomässiga argument och stark känslomässig argumentation. 

Något som i sin tur kan vara en möjlig förklaring till varför de nya omslagen ser ut som de gör.  

Att bokomslag har en argumentativ roll att spela är tydligt. De är en användbar arena för visuell 

argumentation, där förlaget med hjälp av formgivaren har möjlighet att tala till en potentiell 

läsare och argumentera varför just den här boken är värd att plocka ner från hyllan. I fallen med 

Harry Potter-böckernas omslag kan en gynnad tolkning konstatera att båda utgåvorna med 

största sannolikhet lever upp till sina tänka syften. På såväl de första som de nya omslagen 

återfinns ethos- och pathosargument som väcker nyfikenhet och intresse hos betraktaren, som 

säkerligen får potentiella läsare att också bli faktiska läsare. En mer förhandlande tolkning kan, 

likt ovan, resonera vidare kring tänka målgrupper för respektive utgåva. Där det går att diskutera 

kring exakt vilka läsare som tilltalas av argumentationen, som har möjlighet och kunskaper att 

fullt ut avkoda de visuella argumenten. Så är vi tillbaka i retorikens ursprungliga kärna – strävan 

efter om att i varje specifikt sammanhang hitta det som är bäst lämpat att övertyga.96  

Samtidigt: Bokomslaget är enbart en del i en ännu större helhet. Marknadsföring, generell 

exponering, försäljning, medieutrymme, recensioner, rekommendationer, sociala medier, 

intervjuer, merchandise, reklam. I dagens samhälle kan listan på plattformar och platser där 

argumentation kopplad till en bokserie förekommer göras lång. Vare sig vi som mottagare eller 

avsändaren vill det, är vår uppfattning om en bok och dess innehåll med största sannolikhet 

färgad långt innan vi ens kliver in i bokhandeln. Vi har sett eller hört något från någon 

någonstans. Vi vet något som påverkar hur vi möter de visuella argumenten som argumenterar 

för att Harry Potter, J.K. Rowling och deras magiska värld är värd att djupdyka i. För att tala i 

hermeneutiska termer har vi en förförståelse utifrån vilken vi tolkar det vi ser – i detta fall ett 

bokomslag. Med det sagt huserar bokomslag flertalet visuella argument som kan hjälpa oss att 

förstå inte bara bokomslagens argumentation, utan visuell argumentation i ett större perspektiv. 

Den hermeneutiska pendeln svänger tillbaka från den lilla delen till den större helheten och de 

visuella argumenten på Harry Potter-böckernas omslag kan ge oss ytterligare spännande insikter 

i hur effektiv argumentation och påverkan skapas.  

 
 

96 Som beskrivet av Aristoteles i Retoriken (2012). 
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7. Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker den visuella argumentationen på bokomslagen till svenska böcker i serien 

om trollkarlen Harry Potter, skrivna av den brittiska författaren J.K. Rowling. Syftet är att 

studera bokomslag ur ett visuellt retoriskt perspektiv; att undersöka hur omslagen argumenterar 

och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, form, illustrationer och symboler. De 

ledande frågeställningarna är: ”Vilka visuella argument återfinns på de svenska böckernas 

omslag?” samt ”Om och i så fall hur skiljer sig de argument och budskap som förmedlas på de 

olika utgåvornas omslag?”. 

Materialet består av omslagen till två olika utgåvor av Harry Potter-serien: sju omslag från den 

första utgåvan (utgiven 1999–2007) samt sju omslag från en nyutgåva som utkom 2019. 

Omslaget studeras och analyseras med hjälp av en analysmetod för visuell retorisk analys, där 

de argument som förekommer på omslagen kopplas till retoriska teorier kring triaden ethos, 

pathos och logos. Likaså tillämpas teorier som är särskilt användbara för att studera visuella 

budskap, såsom koder, denotation och konnotation, färgers symbolik samt manifesta och latenta 

retoriska budskap. 

Resultatet av analyserna visar att det primärt förekommer ethos- och pathosargument på båda 

utgåvornas bokomslag. Ethos-argumenten förekommer i exempelvis exponering av författaren 

J.K. Rowlings och huvudpersonen Harry Potters namn. Pathos-argumentationen är övervägande 

på såväl den första som den nya utgåvan. Det handlar exempelvis om att levande- och 

åskådliggöra scener ur handlingen, använda färger och symboler för att väcka känslor samt att 

använda olika betraktarperspektiv. 

En jämförelse mellan de två utgåvorna visar flertalet olikheter i den visuella argumentationen. 

Den första utgåvan bygger på att snabbt locka dra till sig uppmärksamhet med starka färger, 

detaljerade och fartfyllda scener samt ett nära betraktarperspektiv. På omslagen till den nya 

utgåvan syns istället mer diskreta visuella argument, där symboler och betraktarens förmåga att 

avkoda dessa utgör grunden i argumentationen. Så medan de första omslagen har ett mer direkt 

och lättolkat tilltal, som primärt riktar sig till en (yngre) förstagångsläsare, har de nya omslagen 

ett mer diskret och vuxet tilltal, med symboler som lättare avkodas av någon som redan känner 

till historien om Harry Potter. 
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