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Inledning 

Detektivromanen är en genre som på senare år blivit omåttligt populär. Idag kan man köpa en 

deckare i nästan varje kiosk och matbutik. På detta följer att omslagen i de flesta fall måste 

sticka ut ur mängden för att boken ska bli såld, vilket sålunda gör det intressant att undersöka 

vilka metoder man använder – och har använt – för att locka läsare. 

I och med Stockholmsskildraren Stieg Trenter fick den inhemska detektivromanen sitt 

genombrott på 1940-talet. Tidigare dominerade översättningar av anglosaxiska böcker i 

Sverige och det var från dessa klassiker som Trenter hämtade inspiration till sina Stockholms-

betonade verk. Sedan fick Maria Lang, pseudonym för Dagmar Lange, sitt genombrott i slutet 

av 1940-talet och skrev under detta namn, främst under 1950-talet, detektivromaner för både 

vuxna och ungdomar.
1
 Mellan 1965 och 1975 skrev Maj Sjöwall och Per Wahlöö en serie 

böcker med polisen Martin Beck i centrum vilka anslöt sig till en speciell inriktning inom 

detektivromangenren, nämligen polisromanen.
2
 I dessa verk går förutom välkända miljöer 

dessutom politiska faktorer att finna, och den största skillnaden mellan dessa och Trenters 

verk är att Sjöwall/Wahlöö inte låter miljöskildringen stå för sig själv i underhållande syfte, 

utan använder den för att säga något om sin samtid och om karaktärernas sociala position 

genom att ställa olika sociala miljöer mot varandra.
3
 De ville ”använda kriminalgenrens 

stilmedel för att blottlägga och avslöja välfärdssamhällets ihålighet”.
4
 På detta tema följde 

kriminologen Leif GW Persson som varit verksam som författare sedan 1970-talet. Även han 

hämtar miljöer från – och problematiserar på samma gång – den politiska världen.
5
 

Under 1990-talet fick den i detektivromanen dittills dominerande manlige 

huvudpersonen konkurrens då en mängd kvinnliga författare anslöt sig till genren och på 

samma gång introducerade fler kvinnor som huvudpersoner. Då det totala antalet verksamma 

författare ökade under detta årtionde har man därmed även i verken kunnat spegla en större 

del av det samtida Sverige än tidigare. Liza Marklund är en av de författare som debuterade 

mot slutet av 1990-talet och att hon är själv placerad på omslagen till sina böcker har lagt 

fokus på hennes mediala person.
6
 Det är i huvudsak detta som gjort mig intresserad av att 

undersöka bokomslag, det vill säga hur mycket utrymme författarens person tar upp på just 

omslaget och vilka retoriska effekter detta får. 

                                                           
1 Bernt Olsson & Ingemar Algulin (red.), Litteraturens historia i Sverige, Stockholm: Norstedt 2009, s. 487f. 

2 Olsson & Algulin (red.) 2009, s. 488. 

3 Bo Lundin, Århundradets svenska deckare, Bromma: Jury 1993, s. 7f. 

4 Lundin 1993, s. 35. 

5 Olsson & Algulin (red.) 2009, s. 489. 

6 Olsson & Algulin (red.) 2009, s. 489ff. 



3 

 

Syfte och frågeställningar 

I denna uppsats ska svenska detektivromanomslagens säljstrategier fokuseras genom en 

analys av deckarförfattarens mediala person som en strategi och hur den har speglats på 

omslagen genom historien, varvid jag valt att studera detektivromanernas skiftande omslag 

under perioden 1940-tal till 2000-tal. Hur ser förändringen ut över tid? Anledningen till att jag 

väljer att fokusera på detta är att jag tror att utvecklingen har inneburit alltmer fokus på 

författarens person framför fokus på själva verket. För att sälja boken använder man 

författaren som en topik och då samtidigt som en del av strategin. Syftet är då främst att se till 

vilken grad man framhäver författarens ethos för att på så vis tolka hur man argumenterar för 

bokens intresse och relevans för köparen. Jag ska vidare se närmare på förhållandet mellan 

verk och författare, nämligen: marknadsförs i huvudsak verket eller författaren? Vad 

motsvarar det förväntade och vad bryter å andra sidan mot förväntningar på teman och på män 

respektive kvinnor? Genusaspekten är således relevant, det vill säga om det är skillnad på 

omslagen till verk som är skrivna av män i jämförelse med verk skrivna av kvinnor. Slutligen 

är det för att kunna dra slutsatser om ethos samt för att se förändringarna över tid av vikt att 

göra en övergripande analys av omslagen. Därför är en del av mitt syfte att undersöka det 

visuella språket. Hur framställs verket (karaktärer, handling och miljö) med hjälp av tecken, 

troper och figurer i samverkan mellan text och bild? Hur avporträtteras författaren i detta? 

 Det som ska undersökas är alltså hur man via omslagen söker väcka intresse för verk 

och författare i olika tider, samt om det finns återkommande likheter och skillnader i språk 

och stil under de olika perioderna. Inte bara bild och text på framsidan är av intresse utan även 

sådant som återfinns på baksidan och på eventuella flikar. Vidare är det särskilt relevant att 

titta på författare som varit verksamma under en lång tid, såsom Leif GW Persson, och se 

förändringar gällande omslag inom just detta författarskap som samtidigt belyser den 

allmänna utvecklingen. Att Liza Marklund själv är placerad på omslagen till sina egna verk är 

en intressant detalj som leder vidare till diskussion kring just hur framträdande författaren är 

på omslaget vad gäller presentation i både bild och text. 

Material och avgränsningar 

Jag har avgränsat mig till att ta upp fem författares verk som alla är skrivna under olika 

tidsperioder. Det hade varit intressant att jämföra olika upplagor inom samma författarskap 

för att på så vis se på en förändring över tid, men jag har istället valt att jämföra olika 

författarskap ur ett historiskt perspektiv och undersöker därför endast förstaupplagor. Det har 
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därmed inte varit några självklara val gällande materialet, eftersom jag har fått göra en 

selektion utifrån det som funnits tillgängligt på biblioteken i Uppsala.  

Vidare är urvalet dessutom delvis subjektivt då jag valt författare som jag anser 

intressanta därför att de skiljer sig från mängden genom att deras verk fått många läsare. Att 

jag valt att börja undersökningen med just 1940-talet och Stieg Trenter beror på att han var 

tidig med att skapa en typiskt svensk detektivroman. Vidare är Maria Lang intressant då hon 

skrev under pseudonym; gällande Sjöwall/Wahlöö vill jag undersöka om någon av dem 

framhävs mer än den andra samt om deras samhällskritik speglas på omslaget; Leif GW 

Persson har varit verksam under en längre period och en jämförelse mellan olika perioder är 

därmed möjlig; Liza Marklunds ansikte finns på omslagen till hennes böcker och hennes 

mediala person framhävs på så vis. Inom varje författarskap har jag valt ett verk, med 

undantag för Leif GW Persson där jag kommer ta upp två av hans verk för att belysa 

skillnader och likheter mellan olika tidsperioder. Då jag inte gör en kvantitativ analys av 

samtliga verk inom varje författarskap, utan har begränsat mig till ett fåtal artefakter, kan jag 

inte dra några definitiva slutsatser som omfattar ett helt författarskap men kan emellertid peka 

på tendenser i olika tider och inom olika författarskap. 

Metod och teori 

Den centrala metoden för uppsatsen är en komparativ argumentations- och topikanalys för att 

på så sätt uppmärksamma likheter och skillnader i de retoriska strategier som framträder på 

detektivromanernas omslag. 

Ethos 

Det viktigaste begreppet i analysen av hur författarnas mediala personer framställs på 

omslagen är ethos och den definition jag kommer att utgå från behöver därmed klargöras. 

Först vänder jag mig till filosofen Aristoteles som introducerade termen för att sedan gå 

vidare till modernare definitioner som bättre passar uppsatsens ämne.  

Aristoteles beskriver sättet att övertyga genom talarens karaktär, vilket sammanfattas i 

termen ethos, som något sprunget ur talsituationen och inte ”from a previous opinion that the 

speaker is a certain kind of person”. Personen ska dessutom ha en trovärdig karaktär för att få 

sitt ethos accepterat.
7
 I och med att denna uppsats behandlar text och bild men inte tal behövs 

en utvidgning av begreppet. Dessutom är den person som författaren tar med sig in i den 

                                                           
7 Aristoteles, On rhetoric. A theory of civic discourse, övers. George A. Kennedy, New York: Oxford Univ. 

Press 1991, s. 38. 
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aktuella situationen, i detta fall bokomslaget, av intresse. En författares liv och prestationer i 

övrigt används nämligen ofta i marknadsföringen av boken. På så vis är Aristoteles definition 

av ethos inte den bäst lämpade att utgå från. I det följande ska jag presentera två teorier som 

presenterar vidgade perspektiv. 

Den amerikanske kommunikationsforskaren James C. McCroskey utgår från tanken om 

ett ”initial ethos” som uppstått innan själva situationen, ett ”derived ethos” som uppstår under 

själva situationen och ett ”terminal ethos” som finns kvar efteråt.
8
 Han anser vidare att ethos 

ligger hos mottagaren och dess uppfattning av avsändaren, och inte hos avsändaren själv. 

Därmed är ethos föränderligt eftersom bilden av det varierar över tid och även kan förändras 

hos en och samma mottagare.
9
 McCroskey talar också om ”source credibility” som centralt 

och syftar likt Aristoteles på att talaren/avsändaren behöver trovärdighet för att lyckas 

övertyga med hjälp av sitt ethos, men tillägger också ”perceptions of attraction”, ”homophily” 

(identifikation) och ”temperament” som viktiga delar av avsändarens karaktär.
10

 Den franska 

retorikforskaren Ruth Amossy ser å sin sida ethos som något som talaren måste föreställa sig 

att publiken uppfattar hos honom eller henne och efter detta konstruera sitt ethos för att på så 

vis möta publiken halvvägs. Alltså måste talaren ta i beaktning den uppfattning som han eller 

hon tror att publiken har om hans eller hennes ”prior ethos” (motsvarigheten till McCroskeys 

”initial ethos”) och Amossy menar att detta särskilt gäller för allmänheten redan välkända 

personer.
11

 

För att sammanfatta utgår jag från en kombination av de definitioner av ethos som 

McCroskey respektive Amossy presenterar, då de tar hänsyn till inte bara det ethos som 

skapas i en viss situation utan även det som fanns initialt och som blir kvar efteråt. Viktigt för 

denna uppsats är som tidigare antytts att undersöka vilket ethos författaren tar med sig in i 

situationen för att sedan titta på hur det ter sig på omslaget. För att underlätta användningen 

av begreppen översätter jag dem till svenska: initial/prior ethos blir från och med nu 

initialethos, derived ethos blir situationellt ethos och terminal ethos blir slutgiltigt ethos. 

                                                           
8 James C. McCroskey, An introduction to rhetorical communication: a western rhetorical perspective, Boston 

MA: Allyn and Bacon 2006, s. 82. 

9 McCroskey 2006, s. 83. 

10 McCroskey 2006, s. 84. 

11 Ruth Amossy, ”Ethos at the Crossroads of Disciplines: Rhetoric, Pragmatics and Sociology”, 

http://poeticstoday.dukejournals.org/cgi/reprint/22/1/1, 2011-11-08, s. 5ff. 
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Topiker, troper och figurer 

Många av de begrepp jag använder i analysen av omslagens retoriska strategier diskuteras av 

universitetslektorn Janne Lindqvist Grinde i Klassisk retorik för vår tid. Eftersom Lindqvist 

Grinde problematiserar de antika begreppen, som introducerades av bland andra filosofen 

Aristoteles och retorikern Quintilianus, och genom aktuella exempel gör dem möjliga att 

applicera på en modern kontext förefaller han mest relevant för mig. Därför ansluter jag mig 

till hans tolkningar. 

 Lindqvist Grinde hänvisar till det engelska ordet ”topic” och menar att topiker är en 

samling av ämnen där man som exempelvis talare kan hämta inspiration och argument till sitt 

tal. Topiker såsom exempelvis den om likhet och olikhet, hävdar han, kan ”användas för att 

finna sådant som kan […] bevisa talarens karaktär”.
12

 Jag väljer att tolka detta som att 

topikerna bidrar med de abstrakta platser som exempelvis en författare hämtar material från 

och som han/hon sedan omvandlar till något konkret i den egna texten. Ett alternativ är då att 

jämföra sitt ämne med ett annat för att uppmärksamma deras likheter eller olikheter, i avsikt 

att visa på ämnets relevans samtidigt som man stärker sitt eget ethos. 

En grupp av topiker som Lindqvist Grinde tar upp är dem som har med personer att 

göra. En av dessa nitton topiker är kön, som han menar är väsentligt när man vill bygga upp 

sitt ethos.
13

 Även sådant som ålder, utbildning, utseende, anseende, yrke, tidigare bedrifter 

och intentioner är topiker värda att ta i beaktning när man ska analysera någons ethos.
14

 Detta 

torde vara eftersom de alla är faktorer som bidrar till den bild av en viss person – exempelvis 

författaren och hur denne framstår på omslaget – som framställs av författaren själv eller av 

någon annan, såsom omslagsdesignern. Slutligen påpekar Lindqvist Grinde svårigheterna i att 

göra en analys utifrån teorier om topiker. Topikerna är nämligen inte några ”logiskt 

välavgränsade kategorier”. Man skulle då kunna säga att uppfattningen om vilken grupp av 

topiker talaren eller författaren vänt sig till för att finna argument är subjektiv och ibland 

nästan ogripbar, eftersom man inte klart kan koppla en detalj till en enda topik. Dessutom 

förklarar Lindqvist Grinde att ”[m]edan en argumentationsanalys besvarar frågan ’är 

argumenten giltiga?’ besvarar den topiska analysen snarare frågan ’är argumenten goda?’”.
15

 

Gällande argumentation utifrån topiker har det alltså att göra inte så mycket med 

                                                           
12 Janne Lindqvist Grinde, Klassisk retorik för vår tid, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 125f. 

13 Lindqvist Grinde 2008, s. 133. 

14 Lindqvist Grinde 2008, s. 133ff. 

15 Lindqvist Grinde 2008, s. 168f. 
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sanningsvärdet, utan snarare handlar det om huruvida man använder rätt typ av argument för 

situationen. 

Vidare ser Lindqvist Grinde en trop som något vridet, ett ”ord eller uttryck som används 

på sätt som avviker från det gängse”. En figur liknar tropen på så vis att den också ska skilja 

sig ur mängden, men definieras närmare som ord ”i olika typer av mönster eller scheman”. 

När man har identifierat en trop eller en figur är det enligt Lindqvist Grinde essentiellt att man 

ställer sig frågor gällande vad dess funktion är samt vilken påverkan den har på mottagaren.
16

 

Han presenterar en mängd exempel på både troper och figurer och sedan diskuteras just deras 

retoriska funktioner.
17

 Med hjälp av dem kan man nämligen variera sina formuleringar för att 

förebygga tristess, förenkla och förklara för att underlätta förståelsen samt hjälpa mottagaren 

att minnas budskapet. Slutligen menar Lindqvist Grinde att troper och figurer kan ”avslöja en 

del om de förväntningar som författaren har på sin publik, eller i alla fall de förväntningar 

som är inskrivna i texten”.
18

 Detta är något jag kommer ta i beaktning i min undersökning 

eftersom jag är intresserad av effekterna av de strategier man använder för att övertyga 

människor att köpa verket. Jag kommer dock inte ta upp samtliga topiker, troper och figurer 

som är möjliga att finna på omslagen, utan bara de jag finner relevanta gällande säljstrategier 

och författarnas ethos. 

Visuell retorik 

Då materialet till denna uppsats är visuellt har jag utöver de begrepp som Janne Lindqvist 

Grinde diskuterar även användning av teorier om visuell retorik. Retorikprofessorn Jens E. 

Kjeldsen bidrar med viktiga begrepp i kapitlet ”Visuell retorik” i Retorik idag: introduktion 

till modern retorikteori och de som presenteras i det följande kommer att användas för att 

analysera främst själva bilderna, men även samspelet med de tillhörande orden. Begreppen 

kommer också att ligga till grund för kopplingen jag gör mellan framställningen av författaren 

i bildspråket och de visuella uttryckens effekter på mottagaren.
19

 

Kjeldsen diskuterar retoriska element i bilden och nämner paradigmer, vilka är de 

mentala platser och grupperingar (exempelvis svenskhet) där man hämtar vissa för betraktaren 

                                                           
16 Lindqvist Grinde 2008, s. 253ff. 

17 Lindqvist Grinde 2008, s. 256-295. 

18 Lindqvist Grinde 2008, s. 291ff. 

19 Kjeldsen tar upp liknande saker i avhandlingen Visuel retorik (2002), men då samtliga begrepp jag har 

användning av går att finna i Retorik idag (2008) kommer jag inte ta upp avhandlingen i denna uppsats. 
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välkända element
20

 medan syntagm är själva sammansättningen av dessa element. Vidare 

skiljer han på olika typer av tecken, eller visuella uttryck, som han anser viktiga när man ska 

genomföra en retorisk analys. Ett ikoniskt tecken kan vara ett fotografi eller en målning som 

föreställer något, det vill säga liknar det som det föreställer. Vissa av de utvalda omslagen 

innehåller fotografier, varvid detta begrepp kommer till användning i analysen. Gällande ord i 

tal och skrift är förbindelsen mellan orden och det som de företräder inte en likhet utan 

snarare något som bestämts tidigare. Förbindelsen är alltså en symbolisk sådan som vi lärt oss 

av erfarenhet, vilket innebär att själva tecknet är symboliskt. Här är det möjligt att dra 

paralleller både till Kjeldsens egen definition av topiker och till den som Lindqvist Grinde 

presenterar. Detta i och med att det symboliska tecknet tycks innefatta både den inspiration 

som avsändaren hämtat från vissa topiker i skapandet av texten, och den tolkning som 

mottagaren gör av det som avsändaren presenterar och de referenser som mottagaren 

samtidigt (av erfarenhet) gör till vissa topiker. Den tredje sortens tecken är indexikala, vilket 

innebär att det finns en närhet och en orsaksförbindelse mellan att exempelvis en tavla har 

målats och det spår – det vill säga själva tavlan – som handlingen lämnat. Detta begrepp 

kommer inte till användning på samma sätt som de andra två, men är likväl värt att nämna för 

att visa på skillnaderna mellan de olika typer av tecken som Kjeldsen presenterar. 

Tecknen har en rad olika retoriska funktioner och i det följande presenteras de mest 

relevanta. Ikoniska tecken har en emotionell funktion genom retorisk efterlikning (mimesis) 

och genom att skapa evidentia, en påminnande funktion där dynamiska och konkreta bilder är 

lättare att minnas än texter och abstrakta inslag. En funktion som tecknen delar är flertydighet 

genom att man som betraktare är med och skapar det som sker i exempelvis en bild samt 

genom att undanhålla vissa delar av budskapet. Slutligen har det symboliska tecknet en 

konventionell funktion genom att våra erfarenheter driver oss att tolka saker på olika sätt i 

olika situationer.
21

  

Utöver att de visuella tecknen har olika funktioner har bilden retoriska kvaliteter. 

Kjeldsen menar följande: ”Det finns något i bilder […] som inte läses som bokstäver och 

verbaltext. Något som inte avkodas som ren mening eller betydelse. Något som istället väcker 

genklang eller resonans.”
22

 Bilder skapar emotionellt gensvar hos betraktaren. Detta tycks 

innebära att en bild som vill övertyga om något helst inte bör syfta till att väcka nya känslor, 

                                                           
20 Jämför Lindqvist Grindes (2008) definition av topiker s. 125f. 

21 Jens E. Kjeldsen, ”Visuell retorik”, Retorik idag: introduktion till modern retorikteori, övers. Sven-Erik 

Torhell, Lund: Studentlitteratur 2008, s. 283-295. 

22 Kjeldsen 2008, s. 298.  
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utan först och främst bör locka fram sådant som redan finns inom oss. Här är uttrycket 

”uppfattade medieintryck” centralt eftersom känslorna kommer till ytan direkt i mötet med 

bilden. Samtidigt som bilden, genom att måla upp något för betraktaren, skapar evidentia 

bildas också övertygelse/persuasio och dessa egenskaper beror på ett antal ”kvaliteter”.
23

 Den 

mest relevanta kvaliteten i detta sammanhang är den som kallas ”retorisk förtätning” eftersom 

den förklarar en viktig skillnad mellan bilder och skrift. När det gäller hur vi tar emot 

information berättar nämligen skriften en sak i taget, medan bilden förmedlar en mängd 

information på ett ögonblick – därav förtätningen. Kjeldsen menar att en ”viktig förutsättning 

för retorisk förtätning ligger i att bilder förenar både estetisk och argumentativ påverkan”.
24

 

Oavsett om man betraktar bilden som den är eller väljer att tolka dess innehåll, har bilden 

alltså en inbyggd retorisk effekt.  

Bokomslagets beståndsdelar 

För att analysera ett bokomslag behöver det redas ut vilka element som finns närvarande på 

ett sådant och varifrån jag hämtar begreppen. Litteraturteoretikern Gérard Genettes Paratexts. 

Thresholds of interpretation är passande att luta sig mot i analysen eftersom han i den 

diskuterar bokomslaget och dess samspel med bokens innehåll, författaren, förlaget och 

läsaren. Genette nämner ryggen som ett intressant analysobjekt men det är inte något som 

kommer att analyseras i denna uppsats.
25

 Detta då ryggen på en bok inte är av samma 

retoriska intresse vad gäller säljstrategi såsom framför allt framsidan eftersom det är denna 

man ser först när en bok skyltas i en bokhandel, medan ryggen å andra sidan spelar större roll 

hemma i den egna bokhyllan. 

 Ett viktigt begrepp att reda ut, eftersom det förekommer på alla omslag i denna 

undersökning, är det som Genette benämner ”please-insert”. Det är den korta summerande 

texten man oftast finner på baksidan av omslagen, men som även förekommer på eventuella 

omslagsflikar.
26

 En ”please-insert” kan fylla olika funktioner, däribland förklara och motivera 

titel, tematik och genretillhörighet. Genette menar att baksidan är en särskilt bra plats för 

denna text ur strategisk synpunkt, eftersom det är stor chans att en eventuell köpare får syn på 

                                                           
23 Kjeldsen 2008, s. 301f. 

24 Kjeldsen 2008, s. 306ff. 

25 Gérard Genette, Paratexts: thresholds of interpretation, övers. Jane E. Lewin, Cambridge: Cambridge Univ. 

Press 1997, s. 23ff. 

26 Genette 1997, s. 104f. 



10 

 

den då han/hon lyfter upp ett verk i en bokhandel.
27

 Den är ”an appeal to the public”, ett sätt 

att locka läsare.
28

 

 Genette introducerar även de tre möjliga beståndsdelarna i en titel och dessa är ”title”, 

”subtitle” och ”genre indication”, där endast det förstnämnda är obligatoriskt. De två 

sistnämnda begreppen kan vara svåra att skilja åt, men som namnet antyder pekar 

genreindikationen på bokens genretillhörighet och vill därmed få oss att förstå vilken typ av 

verk vi håller i handen, medan undertiteln kan förstärka det estetiska hos titeln. Vanligt är att 

man hoppar över undertiteln för att istället använda sig av endast titel och genreindikation. 

Dessutom fungerar titel och undertitel formellt medan genreindikationen är funktionell 

eftersom den antingen kan vara självständig (”autonomous”) eller ta över de andra 

beståndsdelarnas roll.
29

 I denna uppsats handlar det om det senare fallet, det vill säga 

genreindikationer som övertar undertitelns funktion. 

Vidare påpekar Genette att författare och förläggare delar ansvaret för titeln, särskilt 

eftersom ”the position and social function of the title give the publisher stronger rights and 

obligations to the title than to the ’body’ of the text”.
30

 Å andra sidan bär även allmänheten ett 

ansvar och denna allmänhet inkluderar inte bara de faktiska läsarna utan även människor som 

inte läser boken: 

 
The title is directed at many more people than the text, people who by one route or 

another receive it and transmit it and thereby have a hand in circulating it. For if the text 

is an object to be read, the title (like, moreover, the name of the author) is an object to be 

circulated – or, if you prefer, a subject of conversation.
31 

 

Således bör man som analytiker i förståelsen av titeln ta i beaktning att den cirkulerar i 

större omfattning än samtalen om bokens själva innehåll, eftersom fler personer 

kommer att ha hört talas om författarens namn och bokens titel än det antal som 

kommer att ha läst boken. Därför är titeln en viktig del av den retoriska strategin. 

Genusperspektivet 

För att kunna jämföra manligt och kvinnligt använder jag mig av teorier om retorik och genus, 

närmare bestämt Yvonne Hirdmans artikel ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors 

                                                           
27 Genette 1997, s. 112f. 

28 Genette 1997, s. 116. 

29 Genette 1997, s. 55ff. 

30 Genette 1997, s. 74. 

31 Genette 1997, s. 75. 
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sociala underordning” i Kvinnovetenskaplig tidskrift. Därför är det också relevant att jag 

presenterar hennes teorier så att min utgångspunkt blir tydlig. 

Hirdman menar att genussystemet, det vill säga hur vi tänker kring manligt och 

kvinnligt, är ”en ordningsstruktur av kön” som följer två ”logiker”: 

dikotomin/motsatstänkandet eller isärhållandet av manligt och kvinnligt, samt hierarkin eller 

mannen som generell förebild för kvinnan. Hirdman påpekar vikten av att vara medveten om 

att det andra följer på det första, det vill säga att mannen ses som det normala på grund av att 

manligt och kvinnligt hålls isär.
32

 Hon manar till att i en analys ställa sig följande fråga: ”Hur 

ser de isärhållande logikerna ut inom det eller det området?”
33

 I detta fall har vi att göra med 

bokomslag och hur mycket plats författarens person tar upp. 

Vidare hävdar Hirdman att människan föds in i ett visst tankemönster och att det är 

detta som har makt över vårt tänkande. Det som ”ärvs” från våra föräldrar är något hon kallar 

”genuskontrakt”, det vill säga förhållanden mellan könen som män och kvinnor tillsammans 

kommit överens om. Genom att utreda detta kontrakt uppmärksammar man ”mellanrummet” 

mellan det som anses manligt respektive kvinnligt.
34

 Det som är på gång att förändra 

dikotomisystemet, menar Hirdman, är medvetenheten om att män och kvinnor delar en 

mänsklig likhet och att kvinnor därpå alltmer kliver in på sådant som länge ansetts vara 

männens områden – på så vis blir isärhållandet och bilden av mannen som överlägsen mindre 

stadigt i vårt sätt att tänka.
35

 Om man påstår att det länge varit mannens förmån att låta den 

egna personen ta plats kan man överföra det till bokomslaget för att se om det går att finna 

tendenser på att det förr skulle ha varit just ett av männens områden, och jämföra med hur det 

ser ut nu. Slutligen påpekar Hirdman det farliga i att vi gör olika typer av uppdelningar i 

manligt och kvinnligt, exempelvis att det är manligt att vara förnuftig och kvinnligt att hänge 

sig åt sina känslor, eftersom det är på detta vis som tankemönstren återges i nästa 

generation.
36

 Detta är relevant eftersom jag undersöker förändringar över tid och därmed får 

ta med gamla tankemönster i beräkningen gällande vad som förväntades av män respektive 

kvinnor förr, angående hur mycket utrymme de skulle ha på omslaget. De viktiga frågor 

Hirdman ställer gör det dessutom möjligt att jämföra verk från olika tider och undersöka 

                                                           
32 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig 

tidsskrift 1988:3, s. 50ff. 

33 Hirdman 1988, s. 52. 

34 Hirdman 1988, s. 52ff. 

35 Hirdman 1988, s. 58f. 

36 Hirdman 1988, s. 60f. 
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framför allt om det finns skillnader, men även likheter, mellan författarens roll på omslaget då 

och nu. 

Tidigare forskning 

Nicole Matthews och Nickianne Moody har sammanställt Judging a book by its cover där 

man tittar på hur omslaget lockar läsare. Dess breda perspektiv med olika infallsvinklar kan 

ge både bakgrund och inspiration. Andra som diskuterar bokomslagets övertygande 

funktioner är exempelvis Thomas L. Bonn i Undercover. An illustrated history of American 

mass market paperbacks där han som titeln antyder fokuserar på amerikanska verk, samt 

Marie Bergholm i uppsatsen Vad är ett attraktivt bokomslag? i vilken hon har sammanställt 

en empirisk undersökning där ett antal personer har fått bedöma bokomslag. Barbara Lublinn 

har studerat bokomslag med inriktning på ungdomsböcker och sammanställt sin undersökning 

i Ungdomsbokens omslag. Fyra fallstudier och även Gert Z. Nordström behandlar detta ämne 

i artikeln ”Den seriösa ungdomsbokens förpackning” som ingår i Ungdomsboken. 

Värderingar och mönster red. Vivi Edström och Kerstin Hallberg. Marina Davidsson och 

Sara Lagré diskuterar författarporträttet i avsnittet ”Att göra en Liza Marklund. Varför 

författarfoto på bokomslaget?” i Det visuella fältet. Studier i visuell kultur red. Bengt Lärkner 

och Gary Svensson. I artikeln ligger fokus inte bara på Marklund utan även på bland andra 

Jan Guillou, men för denna uppsats är artikeln främst relevant då den visar att den mediala 

strategin kring Marklund har väckt forskningsintresse tidigare. Ur ett genusperspektiv är mitt 

ämne intressant då det som tidigare nämnts öppnar för en undersökning gällande till vilken 

grad isärhållandet mellan mannen och kvinnan har spelat (och fortfarande spelar) roll inom 

just detektivromangenren. Detta är tänkvärt inte minst då man placerar undersökningen intill 

forskningen kring författares mediala personer i allmänhet. I boken Författaren som kändis 

diskuterar Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson just hur det går till när man genom olika 

marknadsföringsstrategier framhäver författaren framför verket. 

 Jag har även tillgång till ett antal böcker som ger översikt och inblick i 

detektivromanens historia och samhällsroll: antologin Litteraturens historia i Sverige red. 

Bernt Olsson och Ingemar Algulin, Århundradets svenska deckare av Bo Lundin, Svensk 

mordbok. Den svenska detektivromanens historia 1900-1950 av Jörgen Elgström och Åke 

Runnquist samt avhandlingen Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av 

ondskan i folkhemmet av Sara Kärrholm. Således har det skrivits en hel del om 

detektivromanen som genre och om bokomslag ur olika vinklar men jag har inte funnit något, 
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förutom Davidsson och Lagrés artikel om Liza Marklund, som sammanför dessa ämnen. Min 

undersökning är därmed intressant eftersom jag inriktar mig på en genre vars innehåll förr 

fokuserats i betydligt större utsträckning än dess omslag. Eftersom min frågeställning grundas 

i retoriska teorier och då undersökningen behandlar ett visuellt material bedömer jag att 

retoriken, med teorier om bland annat just visuell retorik, är väl lämpad att undersöka mitt 

ämne. Dessutom är bokomslagets centrala funktion att övertyga människor att köpa boken och 

en parallell är här möjlig att dra till retoriken, vilken som bekant i stort handlar om konsten att 

övertyga. 

Svenska detektivromanomslag från 1940-talet till 2000-talet 

Trenter och fåfängan 

År 1944 publicerades Farlig fåfänga: kriminalroman av Stieg Trenter. Framsidan är vit och 

all text är svart medan bilden i kontrast till detta är färgrik, vilket placerar den i blickens 

fokus.
37

 Mannen på bilden bär en till synes medvetslös kvinna genom en dörröppning.

Kvinnans ansikte är bortvänt och mannens ansikte är vänt nedåt, vilket gör att man inte ser 

något ansiktsuttryck. Istället får scenens dramatik bidra med den emotionella, ikoniska 

funktionen genom att den efterliknar något i verkligheten som vi kan relatera till. Bilden har 

”medierad evidentia”, det vill säga förmedlar ett ”direkt visuellt uttryck”. Det man känner när 

man tittar på bilden menar Kjeldsen ska spegla det man skulle känna om man såg händelsen 

framför sig med egna ögon och denna spegling kallar han ”förprogrammerade emotionella 

responser”.
38

 Här är det inte bara intressant vad bilden visar utan även hur saker framställs.

Kjeldsen hävdar att bilder fyller en påminnande funktion om de är ”dynamiska” och speglar 

37 Se bilaga 1.1. 

38 Kjeldsen 2008, s. 287f. 

Bilderna saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl
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aktivitet.
39

 På denna bild händer något och nyfikenheten inför vad som sker gör att man lättare

minns den. Men samtidigt som scenen är dramatisk är karaktärerna som sagt anonyma och 

denna faktor kan även sägas signalera en viss anonymitet gällande författaren. När man blir 

nyfiken på vad scenen på bilden innebär etableras ett intresse för personen bakom. Det vill 

säga: samtidigt som bilden appellerar till känslorna (pathos) säger den även något om 

personen bakom bilden (ethos) och det vanliga när man tittar på ett omslag är att man kopplar 

det till författaren. Att författarens namn är skrivet i versaler är även det ett subtilt sätt att 

framhäva dennes person samtidigt som man inte låter namnet ta över – man kunde exempelvis 

ha valt en större teckenstorlek för att få det att sticka ut mer. 

Gällande titel har man här valt att hoppa över undertiteln för att istället ha en 

självständig genreindikation som tjänar i dess ställe. ”Farlig fåfänga” pekar på bokens tema – 

dock vet man inte vilken typ av roman det är man har att göra med om man bara har den att 

förlita sig på. Man har då velat styra mottagaren i rätt riktning med hjälp av genreindikationen 

”kriminalroman” och det blir på så vis både pedagogiskt och rättframt. Kanske är det också så 

att man velat framhäva själva genren för att visa att den är värd att uppmärksammas och inte 

bör ses som sämre än andra genrer. Vidare kan man i titeln även finna figuren allitteration. De 

två orden delar nämligen samma inledande konsonantljud och repeterar betonad vokal enligt 

följande mönster: Farlig fåfänga. Denna figur är rytmisk och orden låter därför bra när man 

läser dem högt. Samtidigt gör det rytmiska att man lättare kommer ihåg det man läst.
40

På baksidan finns en slags påminnelse om vilket verk det är man håller i handen i form 

av namn på författaren, verket och förlaget.
41

 Strategin man använder här är alltså att stärka

ethos för alla tre faktorer genom att upprepa dem och på så vis ytterligare fästa dem i läsarens 

minne. När Genette nämner repetition av titeln på exempelvis baksidan använder han ordet 

”advertised”.
42

 Valet av detta ord låter oss förstå att denna typ av repetition är just ett

strategiskt val. I övrigt domineras baksidan av en ”please-insert”, det vill säga en kortare 

beskrivning av handlingen.
43

 I denna text nämner man dessutom två tidigare verk skrivna av

Trenter. Man tar alltså upp en topik som har med personer att göra, nämligen tidigare 

handlingar, vilket Lindqvist Grinde menar ska konkretisera bilden av författaren samtidigt 

som ethos blir mer trovärdigt.
44

 Genom att de tidigare verken framträder redan i den första

39 Kjeldsen 2008, s. 292. 

40 Lindqvist Grinde 2008, s. 279. 

41 Se bilaga 1.2. 

42 Genette 1997, s. 65. 

43 Genette 1997, s. 104f. 

44 Lindqvist Grinde 2008, s. 135f. 
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meningen skapas direkt igenkänning hos dem som läst dessa, samtidigt som den som inte är 

bekant med Trenter sedan tidigare nu presenteras en bild av honom som erfaren och duktig 

inom sin genre. Det sistnämnda särskilt eftersom man förklarar att han ”erövrat en plats bland 

de allra bästa svenska författarna i genren” och att han är populär internationellt. Här har vi att 

göra med topiken anseende och man placerar förvisso inte Trenter på samma nivå som läsarna 

(vilket Lindqvist Grinde menar är en bra strategi för att skapa välvilja) men likväl jämställs 

han med både svenska författare och en utländsk sådan.
45

 På samma gång är då detta topiken 

jämförelse, eftersom man här utnyttjar sådant (det vill säga väl ansedda författare) som man 

antar att allmänheten ser som positivt och man försöker därmed etablera välvilja för det egna 

ämnet genom att jämställa dem alla. Man kan då även se denna jämförelse som ett 

argumentum a fortiori (”argument från det starkare”) eftersom det implicit påstås att om man 

gillar den utländska författaren Dennis Wheatley och ”de allra bästa svenska författarna i 

genren” är sannolikheten också stor att man gillar även Trenter, som man menar har många 

likheter med dessa.
46

 

Genom att först berätta om Trenters tidigare bedrifter och redogöra för hans initialethos 

kan man sedan bygga vidare med ett handlingsreferat. Detta ska stärka hans situationella 

ethos genom att ge en inblick i det han skrivit. Slutligen vänder man sig till topiken yrke 

genom att förklara att Trenter är en ”detektivförfattare som kan sin sak”.
47

 Detta är då också 

hans slutgiltiga ethos eftersom det man vet om Trenter efter att ha läst denna text är att hans 

förmåga att skriva på ett ”sinnrikt, spännande sätt” gör honom till framstående inom sitt yrke. 

Sammanfattningsvis hjälper alla dessa topiker till att etablera Trenters situationella ethos och 

stärka det till ett slutgiltigt ethos, bland annat genom att utnyttja hans initialethos. 

Förutom topiker utnyttjar man i ”please-insert”-texten även en del figurer. Det mest 

tydliga är klimax som går att finna på två ställen. Först ser man det i att ”mystiska händelser 

[…] kulminera[r] i ett ’olycksfall’” och att det slutligen ”visar sig vara mord”. Sedan 

återkommer det i följden ”dunklet tätnar kring förbrytelsen” och att ”förloppet [får] allt 

gåtfullare inslag” som till slut ”redes ut av kommissarie Lind”. Enligt Lindqvist Grinde är det 

vanligt att satsernas längd ökar i takt med intensiteten.
48

 Här är det snarare så att satserna har 

hopats samman genom figurerna polysyndeton respektive asyndeton.
49

 I första meningen 

                                                           
45 Lindqvist Grinde 2008, s. 134. 

46 Lindqvist Grinde 2008, s. 151. 

47 Lindqvist Grinde 2008, s. 135. 

48 Lindqvist Grinde 2008, s. 285. 

49 Lindqvist Grinde 2008, s. 283f. 
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används ordet ”som” istället för kommatecken eller konjunktioner. I den andra placeras 

satserna utan konjunktioner (dock förekommer ett ”och”). Båda figurerna betonar innehållet 

och ger det rytm. I mening två har man också utnyttjat anaforen genom att upprepa ordet 

”hur”.
50

 Denna mening speglar på sätt och vis innehållet i en detektivroman; spänningen ökar

med varje ”hur” som läggs till eftersom man vid läsningen av en detektivroman hela tiden 

frågar sig hur händelserna hänger ihop. Slutligen går det att finna en allitteration i den sista 

meningen genom att konsonanten s samt vokalerna ä och i upprepas i ”berättas på ett sinnrikt, 

spännande sätt som befäster”, vilket underlättar minnet av det man precis läst och leder fram 

till Trenters slutgiltiga ethos som kunnig deckarförfattare. 

Maria Lang och liljekonvaljen 

Maria Langs Kung Liljekonvalje av dungen publicerades 1957. Framsidan är svart medan 

texten är vit, vilket anknyter till de vita blommorna hos liljekonvaljen.
51

 I övrigt är de gröna

bladen det enda färginslaget. Här skulle man kunna påstå att vi har att göra med ett ikoniskt 

tecken, en teckning av en blomma som liknar en verklig sådan. Visst är det så, men ändå 

framstår det mer som ett symboliskt tecken i och med att bilden vädjar till mottagarens 

referensförmåga. Bilden har alltså en konventionell funktion med viss ikonisk tendens genom 

att den vill att vi ska dra paralleller till liljekonvaljens egenskaper, det vill säga minnas att den 

doftar gott samtidigt som den är giftig.
52

 Den vill i första hand inte tolkas som en metafor eller

metonymi, såsom sammanfattande symboler vill.
53

 Liljekonvaljen är då på samma gång en

topik i sig som ska skapa gensvar hos mottagaren och man använder den som har med ett 

50 Lindqvist Grinde 2008, s. 281. 

51 Se bilaga 2.1. 

52 ”Liljekonvalj”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/liljekonvalj, (2011-12-07). 

53 Kjeldsen 2008, s. 295ff. 

Bilderna saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl
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tings fasta egenskaper, eller attribut, att göra.
54

 Blomman är dessutom en antites, en 

motsägelse, i sig eftersom den både lockar med sin doft och skrämmer genom att vara giftig. 

Överst på baksidan förklarar man att detta är ”Årets deckare” medan författarens namn 

repeteras.
55

 I övrigt ges ingen mer information kring författaren och det är alltså inte hon som 

framhävs utan istället själva verket. Liksom på omslaget av Trenters verk repeteras även 

titeln. Det redogörs sedan för handlingen i form av en kort sammanfattning (”please-insert”), 

som avslutas med ett uteslutningstecken för att lämna resten åt läsarens fantasi och 

nyfikenhet.  

I texten finns ett antal troper och figurer. En av dessa är antonomasi i och med att man 

låter ortsnamnet Skoga representera dess befolkning då man ger den egenskapen ”det 

trivsamma och skandalhungriga lilla Skoga”.
56

 På så vis vill man öka intresset för boken, 

eftersom den som kommer från en liten ort kan känna igen sig i beskrivningen. Man ger även 

ett ”dött” objekt liv genom att använda tropen prosopopeia i uttrycket ”det dyker upp andra 

liljekonvaljer”.
57

 Då man ger blomman närmast mänskliga egenskaper hamnar den än mer i 

centrum och syftar till att göra betraktaren nyfiken. Detta förstärks ytterligare genom en 

klimax i beskrivningen av liljekonvaljerna som ”doftande, irriterande, oförklarliga”. 

Anledningen till att jag centrerar kring liljekonvaljens roll på omslaget är att den tycks 

vara viktig för argumentationen kring handlingen och att den på samma gång – likt både 

själva verket och Lang i sin författarroll – gör ett mystiskt intryck. Genom att bara se på 

framsidan kan man nämligen tro att det är vilken slags roman som helst. Titeln pekar i en 

fantasyliknande riktning och speglas i bilden på framsidan. Här finns ingen genreindikation 

såsom hos Trenter men tittar man på baksidan klargör den redan nämnda frasen ”Årets 

deckare” tillsammans med bland annat ordet ”mordmysterium” i handlingsbeskrivningen 

likväl att det är en detektivroman det handlar om. 

Vidare kan man fundera kring vad ett omslag som detta säger om Maria Langs ethos. 

Viktigt att komma ihåg är att hon skriver under pseudonym, vilket ger en extra dimension till 

hennes ethos. I jämförelse hade det varit intressant att analysera även Langs ungdomsdeckare 

Hjälp mej Katja från 1972 eftersom Lang där syns på ett fotografi på omslagets baksida 

tillsammans med epitetet ”Sveriges deckardrottning”.
58

 Då jag inte fokuserar på 

                                                           
54 Lindqvist Grinde 2008, s. 140. 

55 Se bilaga 2.2. 

56 Lindqvist Grinde 2008, s. 264f. 

57 Lindqvist Grinde 2008, s. 269. 

58 Maria Lang, Hjälp mej Katja, Stockholm: B. Wahlström 1972. 
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ungdomsbokens omslag i denna uppsats fick jag dock välja bort det verket. Ändå är det 

intressant att se skillnaden i hur författaren framställs. På omslaget till Kung Liljekonvalje av 

dungen finns nämligen ingen bild på Lang. Detta skulle kunna innebära att Lang strävat efter 

att framstå som mer mystisk tidigare i karriären, men att hon senare – då hon skrev bland 

annat just Hjälp mej Katja – ville träda fram i ljuset. Dock är det svårt att dra några slutsatser 

kring detta genom att jämföra enbart två av hennes verk. Det man ändå kan säga i detta fall är 

att det faktum att Lang skriver under pseudonym och samtidigt är fullständigt anonym på 

omslaget knappast stärker hennes ethos. Man får veta väldigt lite om henne genom att betrakta 

omslaget. Å andra sidan är det en strategi i sig att skapa mystik kring sin mediala person och 

på så vis kan ett svårgripbart ethos vara en fördel.  

Här är det också relevant att lyfta in Hirdmans genusperspektiv. Enligt moderna 

retorikforskare är ethos föränderligt och handlar som tidigare nämnts mycket om de 

förväntningar man tror att mottagaren har på ens ethos, och därmed även om den anpassning 

av sitt ethos som man nödvändigtvis gör därefter. Vilka förväntningar kan Lang tänkas ha 

anpassat sig till? Ett exempel på ett tankemönster – så kallat ”genuskontrakt” – vi ärvt 

gällande isärhållandet av manligt och kvinnligt är det att kvinnan bör ta på sig en ödmjuk roll 

medan mannen kan ta sig större friheter i sitt agerande.
59

 Trenter är nästan lika anonym på sitt 

omslag, bortsett från att hans initialethos används som en strategi. Här finns dock ingen 

bakgrundsinformation. När respektive verk publicerades såg man på motsatstänkandet kring 

manligt och kvinnligt med mindre kritiska ögon än vad vi gör idag. Därmed kan man ändå ana 

att Lang bröt mot förväntningarna på kvinnan som fanns just i den tid då verket publicerades 

och att detta bidrar till den retoriska effekten. Här är det slutligen intressant att 

uppmärksamma att hon använder sig av ett kvinnonamn som pseudonym; hon anpassar sig 

inte till det manliga genom att anta ett manligt alias. 

                                                           
59 Hirdman 1988, s. 54. 
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Maj Sjöwall, Per Wahlöö och Roseanna 

År 1965 publicerade författarparet Maj Sjöwall och Per Wahlöö sin Roseanna: roman om ett 

brott. På framsidan finns ett svartvitt foto som är ett ikoniskt tecken eftersom det liknar det 

som det föreställer.
60

 Man vill att bilden ska få oss att relatera till något vi känner igen.

Samtidigt innehåller den både funktionen retorisk flertydighet (”polysemi”) och kvaliteten 

retorisk ikonisk realism. Det första eftersom man både kan tolka bilden som ett fotografi av en 

kvinna och göra sin egen tolkning av bildens innebörd.
61

 Den retoriska ikoniska realismen

grundas i att bilden vill frammana känslor som liknar dem vi skulle uppleva om vi såg 

kvinnan i verkligheten.
62

 Titeln är skriven i versaler medan genreindikationen sticker ut

genom att vara röd och samspelar med bilden för att ytterligare få oss att relatera till något 

otrevligt, det vill säga att det är kvinnan på bilden som råkat ut för ett brott. Här ser man 

således också bildens starka emotionella förtätning, alltså mängden intryck som ska väcka 

känslomässiga responser.
63

 Som nämndes i inledningen tar Sjöwall/Wahlöö upp

samhällsproblem i sina verk och genom att ha ett fotografi istället för en teckning anspelar 

verket ännu mer på verkligheten. För att sammanfatta är denna framsida ett tydligt exempel på 

hur ord och bild samverkar i övertygande syfte. 

Baksidan upprepar titeln fem gånger, i början av varje stycke, och skiljer ut den från 

resten av texten genom att även repetera versalerna.
64

 Figurer som bygger på upprepningar

sammanfattar Lindqvist Grinde som parallellismer.
65

 En sådan är just anaforen, det vill säga

att ett eller flera ord i början av en sats repeteras. Visserligen menar Lindqvist Grinde att 

60 Se bilaga 3.1. 

61 Kjeldsen 2008, s. 292f. 

62 Kjeldsen 2008, s. 304f. 

63 Kjeldsen 2008, s. 306ff. 

64 Se bilaga 3.2. 

65 Lindqvist Grinde 2008, s. 277f. 
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upprepningen ska ske i varandra påföljande satser, vilket inte är fallet här.
66

 Ändå inleder 

titeln alla stycken och då även ordet ”introducerar” förekommer som andra ord i de tre första 

styckena och ordet ”är” som andra ord i de två sista, är det tydligt att det är en form av anafor 

man valt. Den fungerar på så vis att ”please-insert”-texten blir välstrukturerad samtidigt som 

just de ord man upprepar fäster sig lätt i minnet. Texten får även en mer saklig och realistisk 

stil än om man valt en mer flödande och utsvävande text, vilket gör att baksidan samverkar 

väl med framsidan då de båda drar paralleller mer till verkligheten än till fiktionen.  

Det första stycket handlar om den nya stilen som man anser att boken introducerar i 

Sverige och utländska författares ethos används genom att man drar paralleller till deras stil. 

Samtidigt etablerar man ett eget situationellt ethos för Sjöwall/Wahlöö genom att förklara att 

deras stil har ”en egen ton”. Här kan man också urskilja flera topiker. I det att man jämställer 

stilen med de utländska författarnas stilar vänder man sig till topiken likhet.
67

 Man hoppas 

därmed att mottagaren ska vara positivt inställd till de andra författarna sedan tidigare. Sedan 

övergår denna topik om likhet i topiken gradskillnad.
68

 Det finns trots allt en skillnad i ”ton” 

mellan Sjöwall/Wahlöö och de andra. Implicit menar man då att den stil som är svensk och 

originell är bättre än den som är utländsk och redan etablerad. I förlängningen blir då effekten 

att Sjöwall/Wahlöö trots allt är bättre än de utländska författarna, förutsatt att man håller med 

om att svenskt och originellt är överlägset. Slutligen finner man här också en kombination av 

ordfigurer: anafor i och med att ordet ”den” upprepas, klimax i och med en intensifiering av 

budskapet, hopning i följden ”saklig, hård, direkt” samt parafras i och med att de tre första 

meningarna egentligen säger samma sak.
69

 

Vidare handlar det andra stycket om huvudkaraktären Martin Beck som man anser är en 

nyhet inom genren eftersom han ”i motsats till de flesta kolleger i böckernas värld kan […] 

tänkas lösa ett mordfall även i verkligheten”. Man syftar därmed på att tidigare 

detektivromankaraktärer inte varit tillräckligt verklighetstrogna och stärker samtidigt 

Sjöwall/Wahlöös situationella ethos som skickliga gällande att skapa trovärdiga karaktärer. 

Detta genom topikerna motsats, i det att Martin Beck skiljer sig från andra karaktärer 

samtidigt som de ändå har gemensamt att de är poliskaraktärer, samt gradskillnad då man 

                                                           
66 Lindqvist Grinde 2008, s. 281. 

67 Lindqvist Grinde 2008, s. 142f. 

68 Lindqvist Grinde 2008, s. 144ff. 

69 Lindqvist Grinde 2008, s. 281-287. 
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implicit säger att Martin Beck med sin trovärdighet och förankring i verkligheten är bättre än 

de karaktärer som inte är trovärdiga på så vis.
70

 

I stycke tre talar man för första gången explicit om författarna. Då man menar att ett 

författarpar är ovanligt i Sverige får man det att framstå som något väldigt värdefullt genom 

att hänvisa till det redan etablerade initialethos som de anglosaxiska författarparen har och 

som de för med sig in i denna kontext. Återigen ser man topiken gradskillnad genom att det 

som är ovanligt i Sverige (det vill säga författarpar) är att föredra framför det som är vanligt. 

Det fjärde stycket förklarar vem Roseanna är – att det är hennes mord Martin Beck och 

hans kollegor ska reda upp. Man skriver att detta är polisens ”försök att lösa fallet” och vill 

inte skapa en romantiserad bild av att det skulle vara enkelt att lösa ett mordfall, vilket 

hänvisar tillbaka till stycke två där man menade att Beck skulle kunna lösa fall även i 

verkligheten. Samtidigt presenterar man även en annan riktning, närmare bestämt den som 

handlar om Roseannas ”livsöde: hennes drömmar, hennes män, hennes slut”. Detta anknyter 

till den mångtydiga bilden på framsidan. Är det en kvinna som njuter, som sover – eller är hon 

död? Den sista satsen i citatet erbjuder den sistnämnda förklaringen. Vidare finns här ingen 

explicit samhällskritik men denna mening indikerar ändå att hon inte bara är ett lik utan att 

hon var en människa och en kvinna, vars liv inte bör förbises utan är värt att uppmärksamma. 

Den citerade meningen är dessutom en kombination av figurerna anafor (”hennes”) och 

klimax. Det senare eftersom det finns en stegring från hur något var från början, vad det 

utvecklades till och hur det slutade.
71

 Mer än något annat på omslaget skapar detta evidentia 

genom att man med hjälp av konkreta exempel skapar känslomässiga gensvar hos 

mottagaren.
72

 

Det sista stycket är ett slags cliffhanger, ett sätta att väcka mottagarens nyfikenhet, 

genom att man förklarar att detta är första boken om Beck och att fler följer. För en rytmisk 

känsla vid läsningen har man använt sig av allitteration genom att vokalljuden och 

konsonanten ”f” upprepas.
73

 Sammanfattningsvis är det intressant att överblicka ”please-

insert”-texten eftersom varje stycke bildar en egen klimax, en stegring som på olika sätt 

effektivt förklarar vad som är bra med detta verk. Det man främst framhåller är att författarna 

är unika inom svensk kriminallitteratur, vilket således pekar på att fokus på författaren vid 

denna tid börjar bli mer intressant när man ska utforma omslag. 
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73 Lindqvist Grinde 2008, s. 278f. 



22 

Vidare är det relevant att titta på detta omslag ur ett genusperspektiv. Författarna 

framställs visserligen som två personer i ett författarpar, men likväl på sätt och vis som en och 

samma individ som delar ett ethos. Här finns alltså inget isärhållande av Maj Sjöwall och Per 

Wahlöö, av kvinnligt och manligt. Den som ska övertygas att köpa verket introduceras för två 

författare där det är oväsentligt att den ena är en man och den andra en kvinna, eftersom det 

inte har något med verket att göra. Det intressanta är istället att de är just två författare som 

delar på arbetet, vilket som nämnts används som en del av säljstrategin i det att man förklarar 

att det är något unikt. 

Leif GW Persson och grisfesten 

Leif GW Perssons Grisfesten: en rövarroman publicerades 1978. Omslaget är rosa och här 

kan man tänka sig att det paradigm man vänt sig till är den bild många svenskar har av grisen 

och dess färg.
74

 Således vill man direkt att mottagaren ska relatera till något man lärt sig

genom vana, det vill säga att man oftast förknippar grisen med rosa. Detta genom att färgen 

fungerar som ett symboliskt tecken med en konventionell funktion.
75

 I centrum på framsidan

är en naken kvinna med huvudet kastat bakåt och detta är en förvrängd bild av sexuell 

njutning. Den tolkning man helst gör är att hon blottar strupen i smärta eller uppgivenhet, 

vilket förstärks genom att någon har sin hand runt hennes handled.
76

 Hon objektifieras och

skiljs ut från de andra karaktärerna genom att vara naken och kvinna. Här är det relevant att 

lyfta in Hirdman eftersom kvinnan är offer för de manliga grisarna runtomkring, det vill säga 

undergiven mannen (som är normen).
77

 Grisarna har nämligen mänskliga attribut i form av

kroppshållning och kläder. Deras tungor hänger hungrigt utanför munnen, vilket ytterligare 

74 Kjeldsen 2008, s. 283. 

75 Kjeldsen 2008, s. 295ff. 

76 Se bilaga 4.1. 

77 Hirdman 1988, s. 51. 

Bilderna saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl



23 

 

förstärker bilden av kvinnans utsatthet. Grisen längst fram ser ut att skåla med ”fotografen”, 

vilket är positionen som mottagaren får ta. Dessutom ser man att framsidan är kopplad till 

titeln då det är tydligt att det är en fest bland grisar som skildras, och här finns även paralleller 

till ytterligare ett paradigm som då skulle vara uttrycken ”att bete sig som en gris” eller att ha 

ett ”svinaktigt beteende”. Det finns ingen närhetsrelation mellan däggdjuret grisen och att som 

människa bete sig illa; likväl har grisen ibland kommit att få symbolisera just detta genom att, 

som här, vara verksam som ett symboliskt tecken.
78

 Utifrån detta kan man dra slutsatsen att 

den rosa färgen, teckningen, titeln och genreindikationen samverkar till en stark ironisk 

effekt.
79

 Grisarna är inte grisar i egentlig mening utan män som beter sig som grisar och 

rövare bland annat i behandlingen av kvinnan, medan festen knappast är en fest om man ser 

det ur kvinnans perspektiv. Detta är visuella kvaliteter vilka skapar medierad evidentia 

samtidigt som de fungerar som språk i det att bilden presenterar en händelse på samma gång 

som den argumenterar för något som vi måste tolka och sätta oss in i.
80

 Det finns därmed en 

närvaro eftersom man bjuds in i bilden genom grisens skålande, en omedelbarhet då bildens 

budskap når oss på ett ögonblick samt en emotionell förtätning i själva budskapet eftersom det 

träffar oss med sådan kraft och vill skapa reaktioner.
81

 Genom dessa visuella strategier skapar 

man intresse för verket, och även för Persson eftersom man som mottagare kopplar den 

implicita samhällskritiken på framsidan till författaren. 

Vidare är detta det första verk hittills i undersökningen som sätter författaren i explicit 

fokus. Framsidesfliken innehåller nämligen ett svartvitt foto på Leif GW Persson iförd 

glasögon, rutig skjorta, sjal och jeansjacka.
82

 Han ger på så vis ett avslappnat intryck och ser 

ut att vara nära ett leende. Detta minskar avståndet till mottagaren som ska känna sig välvilligt 

inställd till Persson. Fotot är ett ikoniskt tecken då det liknar personen som det föreställer.
83

 

Under det finner man en kort text som beskriver författarens person, det vill säga hans 

initialethos. Det förklaras att Persson gör skönlitterär debut och i kontrast till detta framhävs 

hans akademiska karriär (att han är forskare på universitetet) och hans yrkesmeriter (att han 

deltar i utredningar och debatter) framför information om honom som privat person. De 

topiker man vänt sig till är således sådant som gäller personer, närmare bestämt de som 

handlar om yrke, anseende, tidigare handlingar och uttalanden. Här finner vi också topiken 
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82 Se bilaga 4.2. 
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anseende och till viss del även den om fritid.
84

 Detta eftersom Perssons verksamhet som

debattör samtidigt ändå pekar i en mer privat riktning än resten av texten, som om att 

debattera är något han väljer att ägna sig åt på sin fritid.  Ord som ”expert” och ”flitigt 

verksam” används i syfte att etablera ett situationellt ethos. Samverkan mellan ord och bild 

vill förmedla att Persson förvisso är duktig inom sitt yrke, men att han samtidigt är en 

hängiven och jordnära människa. Det sistnämnda förklaras främst genom den avslappnade 

bilden men delvis även genom engagemanget som debattör, vilka båda är detaljer som för ner 

honom på en nivå där han inte ska tyckas sätta sig över de tilltänkta läsarna. 

Baksidesfliken fokuserar även den på författaren, närmare bestämt på ett citat gällande 

vad Persson själv har att säga om det aktuella verket.
85

 Detta är alltså topiken intention som

syftar till att skapa förtroende för författaren genom att man får inblick i hans tänkande.
86

 Här

finns ett personligt språk som ska skapa en bro mellan författaren och läsaren, en relation dem 

emellan. Texten ger verklighetsbakgrund till verket samtidigt som valet av omslagsbild får en 

förklaring genom beskrivningen av ämnesbakgrunden. Man får även en möjlig motivering till 

valet av genreindikation då Persson pratar om ”rövare”, det vill säga de som sysslar med 

”illegala klubbar, spel, sprit och horor”. Meningen ”Jag har blivit oroad av allt detta” 

signalerar att Persson har ett visst samhällsbildande syfte med sin bok, nämligen att han vill ta 

upp ett ämne som han tycker uppmärksammas alltför lite. Här förstärks på samma gång det 

situationella ethos som etablerades på framsidesfliken, alltså att Persson är intresserad av och 

engagerad i samhälleliga problem. Genom användandet av figuren anafor i upprepningen av 

uttrycken ”Jag har” samt ”vilka” i början av ett antal satser förstärks budskapet genom den 

84 Lindqvist Grinde 2008, s. 134ff. 

85 Se bilaga 4.3. 

86 Lindqvist Grinde 2008, s. 136. 
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rytmik som skapas.
87

 Citatet slutar med ett uteslutningstecken, som om Persson har mer att

säga men att det inte ryms på omslaget, vilket väcker nyfikenhet för verket. 

På baksidestexten, eller ”please-insert”-texten, ställer man genom tropen erotema ett 

antal retoriska frågor.
88

 En av dessa är ”Hur det slutar?” och man ger direkt svaret ”Som

början till något ännu värre…”.
89

Detta syftar till att stärka intresset för boken eftersom man

egentligen inte ställer frågor som man vill att mottagaren ska besvara. Man hade kunnat 

formulera sig i påståenden, men genom att ställa frågor får man mottagaren att tänka till. 

Slutligen ges en subjektiv beskrivning av innehållet som både säger något om att verket är 

verklighetsbaserat och framhäver författarens situationella ethos som en ”sällsynt väl 

informerad författare” (vilket gör tillbakakopplingar till fram- och baksidesflikarna med deras 

beskrivningar av Perssons yrkesmässiga bakgrund). Det är också detta som blir hans 

slutgiltiga ethos. Under texten finns en teckning som tycks höra samman med det som 

utspelar sig på framsidan, och är alltså en repetition av bokens tema för att ytterligare 

förstärka det. 

Liza Marklund och paradiset 

Liza Marklunds Paradiset publicerades år 2000. På framsidan är hennes namn skrivet i 

betydligt större stil och helt annat typsnitt än titeln.
90

 Genette menar att valet av textstorlek

gällande författarens namn i huvudsak beror på hur välkänd författaren är; desto större 

utrymme namnet tar upp, desto mer välkänd författare. Men han hävdar att namnets storlek 

också kan bero på huruvida författarens person är känd genom tidigare utomlitterära 

87 Lindqvist Grinde 2008, s. 281. 

88 Lindqvist Grinde 2008, s. 267f. 

89 Se bilaga 4.4. 

90 Se bilaga 5.1. 
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handlingar och påpekar att omslagsdesignern ibland väljer att sätta författarens namn i stor stil 

eftersom han eller hon ”somewhat anticipate glory by mimicking its effects”.
91

 Genom att 

utforma framsidan på detta vis är det troligt att det är författarens namn – och därmed dennes 

initialethos – man uppmärksammar först. Författaren är alltså en tydlig del av säljstrategin. 

Dessutom är det Marklund själv som i bildform får representera verket. Hon är nämligen inte 

bara fotograferad utan även integrerad i bilden. Det finns alltså ingen gräns mellan henne och 

resten av bilden. Vad säger detta om hennes ethos? Marina Davidsson och Sara Lagré skriver 

att ”[h]ennes [Marklunds] namn säljer […] i sig”.
92

 Om man som mottagare gör tolkningen att 

det är författarens mediala person (och inte Marklund i rollen som en av karaktärerna) som 

speglas på omslaget innebär det att hennes ethos överför ett slags biografiskt sanningsvärde 

till verket. Som mottagare är det nämligen möjligt att man, om man känner till att det är 

Marklund själv på bilden men inte känner till att hon vanligtvis befinner sig på omslagen till 

sina skönlitterära verk, vid första anblicken tror sig ha att göra med ett biografiskt verk, där 

det är naturligt att personen på omslaget är densamma som skildras i verket. Nu är detta inte 

en biografi utan ett skönlitterärt verk, vilket skapar ett intressant förhållande mellan verk och 

författare. Vidare är Marklund på bilden klädd i vitt och tillsammans med den suddiga, gröna 

omgivningen vill man föra tankarna till det som titeln syftar på. Här har vi att göra med 

symboliska tecken som vi lärt oss av erfarenhet.
93

 Det vill säga: det paradigm man utnyttjat är 

tanken om paradisets gröna ängar, medan den vita färgen ofta förknippas med änglar.
94

 

 På framsidesfliken finner man kritik av Marklunds tidigare verk och man har bara 

citerat positiva saker för att hennes initalethos ska etablera ett situationellt ethos.
95

 Det första 

citatet är intressant eftersom det hänvisar till Marklund som kvinna. Hirdman diskuterar som 

nämnts att kvinnan inte med enkelhet får kliva in på områden där mannen länge haft 

övertaget, men att det lättare kan ske genom att man allt mindre skiljer på manligt och 

kvinnligt.
96

 Ändå är det precis att hålla isär manligt och kvinnligt man gör här genom att ge 

Marklund epitetet kvinna istället för enbart författare, då man skriver att Marklund har 

”lyckats dra in romanens brott i sin egen värld och som kvinna (min kursiv) så att säga göra 

dem till sina”. Visserligen har varken Marklund eller förlaget skrivit det här. Dock är det 

                                                           
91 Genette 1997, s. 38f. 

92 Marina Davidsson & Sara Lagré, ”Att göra en Liza Marklund: varför författarfoto på omslaget?”, Det 

visuella fältet: studier i visuell kultur, red. Bengt Lärkner & Gary Svensson, Linköping: Univ. Avd. för 

konstvetenskap och visuell komm. 2005, s. 102. 

93 Kjeldsen 2008, s. 285f. 

94 Kjeldsen 2008, s. 283. 

95 Se bilaga 5.2. 
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likväl någon av dessa som valt att ta med just detta citat som en del i strategin. Här tycks man 

alltså vilja framhäva att Marklund är en kvinnlig författare. Hon är unik i det att hon som 

kvinna är framstående kriminalförfattare, det vill säga: man använder sig av topiken 

gradskillnad genom att implicit antyda att Marklund är unik och att det unika är bättre än det 

vanliga.
97

 Det andra citatet liknar Marklund vid en ”Norrlandsälv” genom de egenskaper man

uppfattat i hennes skrivande. Med hjälp av topiken jämförelse, närmare bestämt att man liknar 

stilen vid något man antar allmänt ses som positivt, vill man framhäva tilltalande egenskaper 

hos Marklunds författarskap.
98

 Även det tredje citatet vill förstärka Marklunds situationella

ethos genom att framhäva både hennes språkliga skicklighet och hennes sätt att skildra 

karaktärer. I det fjärde citatet finns troperna metafor och metonymi som syftar till att väcka 

positiva känslor hos mottagaren samtidigt som Marklund ges en positiv benämning man 

kanske inte själv skulle komma fram till, men som man ändå förväntas godta som just något 

positivt. Man uppmanas alltså att se på saken ”i ett nytt ljus”.
99

 Metaforen finner man i det att

man ersätter Marklund med något man anser att hon liknar, det vill säga en ”vitaminkur”. 

Samtidigt får ”kriminalromanen” genom metonymins närhetsrelation representera det som 

egentligen åsyftas: författarna inom genren.
100

 På så vis får mottagaren en bild av att

Marklund är nyttig för kriminalromangenren. Gällande det femte citatet är det återigen 

relevant att lyfta in Hirdman då man genom topiken jämförelse skiljer ut Marklund från 

övriga deckarförfattare (det vill säga gör skillnad mellan henne och dem) genom att framhäva 

hennes ”feministiska framtoning”.
101

 Hon är ”outstanding, med sin tuffhet, sitt journalistiska

språk […]”. Här anspelar man således genom topiken kön på publikens föreställningar om 

vad som vanligtvis inte brukar anses som typiskt för kvinnor med hennes yrke.
102

 Slutligen är

det sista citatet intressant eftersom man där utnyttjar tropen exclamatio, det vill säga ett 

”plötsligt utrop”.
103

 Detta placeras sist för att man vill frammana en känsla som ska

återspeglas hos läsarna, alltså en önskan att få läsa fler verk av Marklund. 

97 Lindqvist Grinde 2008, s. 144ff. 

98 Lindqvist Grinde 2008, s. 142. 

99 Lindqvist Grinde 2008, s. 259. 

100 Lindqvist Grinde 2008, s. 257-262. 

101 Lindqvist Grinde 2008, s. 143f. 

102 Lindqvist Grinde 2008, s. 132f. 

103 Lindqvist Grinde 2008, s. 267. 
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På baksidesfliken syns överst ett foto på Marklund som skiljer sig markant från det på 

omslaget.
104

 Här är hon snarare ödmjukt skild från sitt verk i jämförelse med hur hon framstår

på framsidan. Hon tittar ganska allvarligt på oss men är samtidigt mysigt klädd i vit, stickad 

polotröja. Man finner dock en för bilderna gemensam visuell strategi i det att Marklund har 

långt blont hår, vilket anspelar på kvinnlighet. Lindqvist Grinde uppmanar utifrån topiken kön 

att fundera kring ”[v]ilka förväntningar [man har] att bygga på, övervinna eller kämpa 

emot”.
105

 I Marklunds fall handlar det här om att, i motsats till kvinnan på framsidan som är

en del av verket, framstå som den seriösa författaren. Här kan man säga att det finns en 

övergång, och därmed ett slags flertydighet, i hennes situationella ethos. Tittar man på 

fotografiets samverkan med texten under bilden blir detta ännu tydligare. Den berättar om 

utmärkelser som Marklund fått för sina tidigare verk och repeterar alltså hennes initialethos, 

men man nämner ingenting om henne som person. När det gäller Marklunds ethos vill man 

alltså att allt det som inte har med hennes skrivande att göra ska vara av ringa betydelse för 

hennes mediala person. Ur den vinkeln kan man betrakta detta fotografi som att Marklund vill 

vara tillbakadragen och istället låta hennes verk vara i centrum. Samtidigt går det lite emot 

hur hon framställs på framsidan och det hela blir aningen antitetiskt. Å andra sidan väcker 

detta en nyfikenhet hos mottagaren. 

Baksidan repeterar titeln följt av en beskrivning av innehållet.
106

 Visst är det möjligt att

finna både troper och figurer i denna text, men det mest intressanta ur retorisk synvinkel är att 

texten syftar till att skapa evidentia. Genom en detaljerad beskrivning av handlingen vill man 

måla upp den inför mottagarens ögon.
107

 Texten längst ner till vänster, som på den inskannade

104 Se bilaga 5.3. 

105 Lindqvist Grinde 2008, s. 133. 

106  Se bilaga 5.4. 

107  Lindqvist Grinde 2008, s. 289f. 
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versionen av bilden tyvärr täcks av bibliotekets logga, lyder som följer: ”Paradiset är den 

tredje fristående romanen i serien om journalisten Annika Bengtsson. Den är en direkt 

fortsättning på Studio Sex.” Man vill på baksidan väcka intresse för verket först och främst, 

då författarens person fått dominera övriga tre utrymmen på omslaget, samt stärka det genom 

att påpeka att den tillhör en serie böcker som redan etablerat popularitet hos läsare. 

Leif GW Persson och den döende detektiven 

Den döende detektiven: en roman om ett brott av Leif GW Persson publicerades år 2010. 

Framsidan består av ett fotografi taget i skymningen och tycks föreställa ett jakttorn i en 

skog.
108

 Bakgrundsfärgen är mörk och det är snarare mörker än ljus som förknippas med mord

och mystik. Fotografiet är ett ikoniskt tecken som liknar det som det föreställer och det 

paradigm som är aktuellt här förutsätter att mottagaren för det första förstår vad bilden 

föreställer och sedan drar paralleller mellan jakten och mordhistorier. I övrigt är fotografiets 

mest framträdande visuella kvalitet den ikoniska retoriska realismen. Den vill frammana det 

vi skulle tänka och känna om vi befann oss där i skogen i det begynnande mörkret, det vill 

säga skapa så kallad ”visuell närvaro”.
109

 Tillsammans med genreindikationen och stämpeln

ger bildens realism intrycket av att verket skulle skildra en verklig historia.  

Det som allra mest utmärker sig på framsidan är den stora stämpeln i högra hörnet som 

tycks säga ”Den här boken är godkänd av Leif GW Persson”, som om verket egentligen är 

hemligstämplade dokument under en brottsutredning. Stämpeln representerar något man 

känner igen, en logga man förknippar med Persson. Den har alltså kommit att bli ett 

symboliskt tecken som ska föra tankarna till honom.
110

 Den hänvisar till Perssons initialethos

108  Se bilaga 6.1. 

109  Kjeldsen 2008, s. 304f. 

110  Kjeldsen 2008, s. 285f. 
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och förstärker hans auktoritet som expert i brottsfrågor. Vidare är titeln, genreindikationen 

och namnet på förlaget skrivet i blått för att lätt urskiljas från bakgrunden. Titeln är dessutom 

placerad i centrum, vilket skulle tyda på att det är verket man på framsidan vill framhäva som 

mest om det inte vore för att den gula stämpeln med författarnamnet är större och dessutom i 

en ljusare, lättare urskiljbar färg i förhållande till bakgrunden. Redan här använder man alltså 

i huvudsak Perssons initalethos som en säljstrategi.  

Framsidesfliken är en ”please-insert” som berättar om huvudkaraktärens vinkel på 

handlingen och hans namn skiljs ut från resten av texten genom att vara gult och i något större 

format.
111

 Det första stycket vill skapa igenkänning hos dem som följt Johansson i tidigare

böcker och snabbt introducera honom på ett intresseväckande sätt för dem som inte känner till 

honom sedan innan. 

Baksidesfliken berättar kortfattat om Persson.
112

 Den återspeglar framsidesfliken, det

vill säga det att man i pedagogiskt syfte skiljer ut namnet på den person som texten berör. Är 

man intresserad av Persson läser man denna flik men om man vill veta mer om 

huvudkaraktären ska man snabbt kunna finna det på framsidesfliken. Här är det vidare 

relevant att jämföra med Grisfesten; där var det viktigt att reda ut Perssons bakgrund för att på 

så vis inbjuda läsare, medan man på detta omslag kan utnyttja ett ännu starkare etablerat 

initialethos för att få läsare att köpa även detta verk. Dessutom har han kommit längre i 

karriären: här är han ”kriminolog och professor i polisforskning vid Rikspolisstyrelsen” samt 

”ledande expert på brottsfrågor”, och man får veta att denna är hans nionde roman. Ser man 

till Perssons ethos är det därmed intressant att inget mer än denna korta text tycks behövas för 

att beskriva honom. I en tänkvärd jämförelse har man gällande Marklunds omslag som 

111  Se bilaga 6.2. 

112  Se bilaga 6.3. 
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nämnts använt sig av en mängd citat samt en längre utläggning om vunna utmärkelser för att 

stärka hennes ethos. 

 Baksidan täcks av ett fotografi av Persson.
113

 Det är alltså ett ikoniskt tecken eftersom 

fotografiet liknar den riktiga personen.
114

 Här tittar han inte in i kameran som på 

framsidesfliken på Grisfesten utan blickar ut i intet med en något trumpen min och hakan 

vilandes i handen. Det skapas då samtidigt inte samma direkta kontakt med mottagaren och 

Persson framstår på så vis som mindre tillgänglig, men ändå mer vardaglig i och med posen, 

på detta omslag. I anslutning till bilden finns ett kort citat från Helsingborgs Dagblad om 

Persson där man utnyttjat figuren ellips genom att utesluta ett inledande ord såsom ”han”, 

”författaren” eller ”Persson”.
115

 På detta vis låter man citatet interagera med bilden för att 

stärka Perssons auktoritativa framtoning. Om man ser citatet i samspel med den pose han har 

på fotografiet kan man nämligen tänka att ”här är någon som vet att han är bäst” samt att han 

är någon att lita på. Han behöver inte titta på oss med en övertygande blick för att vi ska hålla 

med. Istället är tidigare handlingar tillräckliga.
116

 För att sammanfatta samspelar bilden och 

citatet på baksidan, stämpeln på framsidan samt informationen på baksidesfliken för att 

etablera Perssons situationella ethos som mogen, merittung och pålitlig författare. Hans 

initialethos, det vill säga hans yrkesmeriter utanför den skönlitterära sfären, används för att 

skapa ett situationellt ethos och sedan ett slutgiltigt ethos för att på så sätt locka läsare. 

Sammanfattande diskussion 

På de flesta omslag har man mer eller mindre explicit ställt författaren i kontrast till andra 

författare inom genren, både utländska och svenska. Det är endast på Kung Liljekonvalje av 

dungen och Grisfesten som detta inte förekommer i och med att Maria Langs författarperson 

inte fokuseras alls, medan Leif G.W. Perssons situationella ethos skapas genom att hans egna 

bedrifter framhävs. Stieg Trenters situationella ethos etableras till största delen genom att två 

av hans verk placeras på samma nivå som verk skrivna av de bästa svenska och utländska 

deckarförfattarna. Deras auktoritet är således av vikt för Trenters ethos. Maj Sjöwall och Per 

Wahlöö liknas vid framstående utländska författare, men deras originalitet framhålls samtidigt 

genom den egna tonen och det faktum att de skriver i par. Liza Marklund är å andra sidan 

”outstanding” medan Persson på Den döende detektiven är i en egen ”division” i jämförelse 

                                                           
113  Se bilaga 6.4. 

114  Kjeldsen 2008, s. 285. 

115  Lindqvist Grinde 2008, s. 283. 

116  Lindqvist Grinde 2008, s. 135f. 
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med de svenska kollegorna. Utvecklingen är således den att jämförelsen med andra författare 

har gått från att genom deras auktoritet stärka den aktuella författarens ethos, till att sedan 

alltmer syfta till att peka på den aktuella författarens originalitet. Gällande Paradiset och Den 

döende detektiven konstateras författarnas överlägsenhet genom att deckarkollegorna endast 

kort nämns, och tillsammans med framställningen av Marklund och Perssons person på 

respektive omslag blir effekten den att man förväntas acceptera deras unika egenskaper som 

sanning. Kanske är originaliteten viktigare idag eftersom det numera ges ut många fler 

kriminalromaner än på 1940-talet. 

Vidare ser man på omslagen olika typer och grader av författarfokus. Gällande Trenter, 

Lang och Sjöwall/Wahlöö får man inte veta något om deras bedrifter utöver deckarskrivandet, 

medan man beträffande Persson informeras om hans yrkeskarriär eftersom den är bakgrunden 

till att han började skriva. Vad gäller Marklund berättas visserligen inget som inte har att göra 

med hennes roll som författare men detta är likväl det enda omslag där man räknar upp olika 

utmärkelser som inte rör det aktuella verket. Externa faktorer finns alltså med för att stärka 

både Perssons och Marklunds ethos, vilket pekar på en utveckling över tid. I anslutning till 

detta är det också intressant att ta upp att den fattiga informationen om både Trenter, Lang och 

Sjöwall/Wahlöö får effekten att de framstår som mer eller mindre anonyma. Lang skriver 

dessutom under pseudonym vilket är relevant då den mystiska framställningen gör att det inte 

existerar något initialethos som ska stärka hennes situationella ethos. På Sjöwall/Wahlöös 

omslag skildras de som ett författarpar och inte som individer och det faktum att man valt 

denna strategi får effekten att man ser det unika i att de skriver i par samtidigt som fokus 

hamnar mer på verket än på dem. 

En del av syftet var att undersöka omslagen ur ett genusperspektiv. På Grisfesten är det 

representerat genom kontrasten mellan grisarna och kvinnan på omslagsteckningen. Hos 

Marklund ser man det på framsidesfliken då den presenterar citat vilka framställer Marklund 

som unik i sin roll som kvinnlig författare samt menar att hon är nyttig för genren. Man kan 

också jämföra Lang och Marklund gällande vilka förväntningar de har att anpassa sig till eller 

bryta mot. Att Lang som nämnts skriver under kvinnlig pseudonym vars mystik är en strategi 

i sig medan Marklund å andra sidan framhävs ordentligt på omslaget, bland annat genom att 

namnet tar stor plats på framsidan, är intressanta kontraster till varandra samtidigt som de 

båda går emot det förväntade. De retoriska effekterna är varandras motsatser: hos Lang 

hamnar verket i fokus, medan Marklunds person får mest uppmärksamhet eftersom hon 

dominerar alla sidor utom baksidan. Gällande Marklund är det i anslutning till detta intressant 
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att se diskrepansen mellan det ethos som förmedlas på framsidesbilden respektive fotografiet 

på baksidesfliken. Det finns alltså en flertydighet i hennes situationella ethos som inte går att 

finna på de övriga omslagen. I och med detta är det också intressant att ur ett genusperspektiv 

jämföra Marklund med Persson. Att Marklund befinner sig på framsidesbilden gör det 

omöjligt att separera hennes ethos från hennes verk, likt hur det brukar se ut på exempelvis ett 

skivomslag. Hennes ansikte är en säljstrategi i sig. På Perssons båda omslag centrerar det 

kring hans yrkesmeriter. Hirdman skriver att det aldrig har ”handlat om samma möjligheter 

eller samma begränsningar” för kvinnor och män.
117

 Här handlar det om olika typer av 

sanningsanspråk: hos Marklund finns citaten samt utmärkelserna medan man på Perssons 

båda omslag framhäver hans framgångar som brottsexpert. Eftersom Perssons yrke hör nära 

samman med den aktuella genren behövs ingen vidare motivering till varför han skriver än 

den att han är insatt i hur det ser ut på riktigt inom brottsutredningar. Dessutom kan man på 

Den döende detektiven spinna vidare på hans initialethos som den buttre, manlige professorn 

som är fokuserad på sak och kanske inte egentligen på att skriva ett skönlitterärt verk. 

Marklund har inte samma bakgrund som kan utnyttjas på omslaget och strategin på hennes 

omslag är då istället mystiken kring ethos samt att framhäva hennes tidigare bedrifter som 

kvinnlig deckarförfattare vars sätt att skriva är den faktor som skiljer henne ur mängden. 

Gällande det visuella språket är det intressant att jämföra vissa effekter av bildernas 

samspel med texterna. Fotografiet på framsidan till Sjöwall/Wahlöös roman är flertydigt och 

realistiskt. Genom genreindikationen blir också bildens emotionella förtätning tydlig. ”Please-

insert”-texten på baksidan anknyter till framsidans anspelning på verkligheten genom att vara 

strukturerad och saklig medan stycket om Roseanna och bokens tematik anknyter till 

fotografiets mångtydighet. Gemensamt för Lang och Sjöwall/Wahlöö är den nämnda 

flertydigheten i det visuella. Hos Lang får liljekonvaljen spela en central roll på omslaget, 

vilket förstärks genom att verket inte har en tydlig genreindikation intill titeln som förklarar 

valet av den, men här finns ändå påståendet ”Årets deckare” på baksidan. Teckningen på 

fram- och baksidan av Grisfesten är ett symboliskt tecken och tillsammans med den unika 

genreindikationen ”rövare” blir effekten att man inte tolkar det som att boken handlar om 

grisar utan snarare om män som beter sig som sådana. Den symboliska teckningen blir alltså 

realistisk på ett sätt som kan liknas vid framsidesbilden på Roseanna eftersom de båda vill 

anspela på våra erfarenheter. 

                                                           
117 Hirdman 1988, s. 55. 
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Det är fascinerande att det har blivit relativt olika analyser av varje omslag på grund av 

alla enskildheter i det visuella språket. När man undersöker omslag ur ett retoriskt perspektiv 

går man in på detaljer som de flesta tar in omedvetet, men som likväl är strategier som skapar 

retoriska effekter för att få oss att köpa boken. En intressant detalj som framkommit är att 

flikar blir vanligt längre fram i tiden och detta kan anknytas till att det blir alltmer 

författarfokus, då flikarna erbjuder mer utrymme för författarens person. Vidare har det mest 

intressanta och relevanta inte varit att dra slutsatser kring hur man framhäver verket och 

författaren – istället är det huruvida verket eller författarens person har dominerat som 

strategi. En möjlig väg i framtiden är att jämföra genrer och se om detektivromanens 

omslagsstrategier skiljer sig från exempelvis chic-litromanen.  

Vilka slutsatser är möjliga att slå fast gällande till vilken grad författaren är 

framträdande på detektivromanen från 1940-tal till 2000-tal? Utveckligen pekar på att 

författaren ju närmare nutid vi kommer har hamnat mer och mer i fokus. Några allmänna 

skillnader mellan manliga och kvinnliga deckarförfattare är inte möjliga att motivera endast 

genom att ha undersökt ett fåtal omslag. Det jag likväl har upptäckt är att både Lang och 

Marklund skiljer sig från de manliga författarna genom olika intressanta strategier; Lang 

skriver under pseudonym och framträder inte alls på omslaget, medan Marklunds ansikte är 

integrerat i framsidesbilden och i kontrast syns på baksidesfliken i sin författarroll. Mellan 

dem finns det dock en skillnad just i detta att det på Langs omslag är fokus på verket medan 

Marklund dominerar sitt. Gällande det visuella tycks bildernas främsta retoriska funktion 

överlag vara den emotionella och den flertydigt symboliska. Sällan är det meningen att man 

ska acceptera det man först får se. Snarare är effekten att den emotionella förtätningen får 

mottagaren att relatera till sina erfarenheter och på så vis dra slutsatser om bildens budskap. 

Detta gäller exempelvis Roseanna där kvinnan på bilden kan tolkas på olika sätt. 

Sammanfattningsvis har undersökningen visat att det finns vissa skillnader mellan 

manliga och kvinnliga deckarförfattares omslag, samt att författarfokus på omslagen genom 

åren blivit alltmer vanligt. Ju fler kriminalromaner som publiceras, desto viktigare är det att 

påvisa det originella med ett verk och författaren som skrivit det. 
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