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This thesis is about covers of books and DVD movies. I have tried to find out if the visual communication of the 
covers differs between the book and movie with the same story.  Do they appeal to different target groups? I 
have also been trying to find out what designers can do to increase the visibility of covers among others. Are 
there certain rules to follow for making a cover visible?  
 
To reach a conclusion I have been studying components in advertising pictures, since covers work as a kind of 
advertiser for the product. I have also been studying visual communication and how designers use advertising 
pictures to communicate with the observer. Semiotics, advertising and comparisons between the covers have 
been my method for analyze. 
 
I have come to the colclusion that covers of books and DVD movies do communicate in different ways and 
partly to different target groups. There are certain rules to follow if you want to increase the visibility of a 
picture among others. The results indicate that the book covers have an older target group than the DVD covers.  
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KAPITEL 1 – INLEDNING 
Ämnesval 

Jag har sedan länge intresserat mig för hur människor påverkas av reklam, ett intresse som 

började för några år sedan då jag arbetade i en bokhandel. Där blev det extra tydligt hur olika 

typer av exponering påverkade försäljningssiffrorna. Jag kom dessutom på mig själv med att 

jag ofta omedvetet dömer innehållet utifrån omslaget. Man står och ska köpa en bok eller hyra 

en film, frågar sig själv vad man anser och tänker ”Nej, den ser inte intressant ut.” Är 

omslaget intetsägande bryr man sig oftast inte om att läsa handlingen på bokens/filmens 

baksida utan man lägger den åt sidan och letar vidare.  

 Då jag börjat lägga märke till mitt eget beteende upptäckte jag att många kunder gör på 

samma sätt. Egentligen är detta handlande ologiskt, det borde ju i första hand vara texten som 

beskriver handlingen som i första hand väcker kundens intresse och avgör om produkten är 

intressant eller inte. För vad kommunicerar egentligen ett omslag om handlingen i en 

bok/film? Omslagen har en avgörande roll i arbetet med att marknadsföra produkten och det 

gäller att fånga kundens intresse samtidigt som omslaget genom en enda bild ska lyckas 

förmedla innehåll, handling och genre. Dessa funderingar blev upptakten till mitt ämnesval.  

 Bland de omslag som här studerats avses endast framsidan eftersom det är den 

betraktaren möts av då boken/filmen marknadsförs. Både pocketböckerna och DVD-filmerna 

är svenska utgåvor. Pocketomslagen har måtten 11x18 cm och DVD-omslagen mäter 13x18 

cm. Jag betraktar omslaget som en enda bild istället för att dela upp det i omslagsbild och 

typsnitt. Eftersom visuell kommunikation enligt min mening sker genom helheten i omslaget 

bör man betrakta det som en enda bild. 

 

Frågeställning 

Övergripande frågeställning: Är det skillnad mellan vad omslagen till böckerna respektive 

filmerna kommunicerar? 

 

- Går det att se i omslagen om formgivaren utgått från vissa bestämda 

reklamkomponenter för att betraktaren ska attraheras av omslaget?  

- Vilka faktorer gör i så fall att betraktaren uppmärksammar ett visst omslag bland en 

mängd andra? 

-  Riktar sig bok- och filmomslagen till olika målgrupper? Hur kan man i så fall se att 

de riktar sig till olika målgrupper?  
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Syfte 

Syftet är att försöka ta reda på om den visuella kommunikationen skiljer sig mellan bok och 

film som bygger på samma berättelse, samt hur formgivaren kan gå tillväga för att få 

betraktaren att uppmärksamma omslaget bland en mängd andra. Jag anser detta vara 

intressant eftersom det ökar förståelsen för hur betraktaren undermedvetet påverkas till att bli 

intresserad av en viss produkt utifrån omslagets utseende. Omslagsbilder är noga genomtänkta 

av förlaget/filmbolaget för att på bästa sätt kunna kommunicera och påverka betraktaren att 

vilja köpa produkten. Det gäller att väcka intresse och att alla omslagets delar ska samverka 

och passa ihop i sammanhanget. Omslagen är en mycket viktig del i marknadsföringen av 

boken/filmen och det gäller för formgivaren att fånga betraktarens intresse med hjälp av 

omslaget för att få kunden att vilja köpa boken/filmen. 

 

Avgränsningar och urval 

Jag har avgränsat mig till att studera omslagen till de första svenska pocketutgåvorna av Män 

som hatar kvinnor och Niceville.1 Det primära kriteriet vid urvalet var att finna böcker där det 

råder stor skillnad i hur omslagen till boken och DVD-filmen ser ut trots att handlingen är 

densamma. Målet var att finna böcker som sålt i stora upplagor i Sverige, tillhörde olika 

genrer samt att både en kvinnlig och en manlig författare skulle finnas representerade. 

 Jag valde att inte studera omslag till andra utgåvor av böckerna. Detta berodde på att de 

pocketomslag som här studerats var likadana som på de inbundna utgåvor som kom före 

pocketböckerna, vilket är ovanligt i Sverige. Ofta får pocketutgåvan ett helt annat omslag än 

den inbundna utgåvan. Att jag valde pocketomslagen istället för omslagen till de inbundna 

utgåvorna berodde på att pocketutgåvorna har sålt i betydligt fler exemplar än de inbundna, 

och eftersom jag studerat vad som krävs för att ett omslag ska bli synligt och få kunden att 

köpa boken var det enligt min mening bäst att studera pocketomslagen eftersom dessa böcker 

sålts i störst upplaga.  

 

Teori 

Min övergripande teoretiska utgångspunkt har varit semiotik och blickteori. I artikeln Bildens 

retorik (1964) diskuterar Roland Barthes semiotik som verktyg för att analysera reklambilder. 

Han menar att bilder består av olika tecken som tillsammans sänder ett gemensamt budskap 

till betraktaren som därefter tolkar bilden. Enligt Barthes kan tecknens budskap tolkas utifrån 

                                                
1 Stieg Larsson, Män som hatar kvinnor, 2006; Kathryn Stockett, Niceville, 2011. 
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tre nivåer: det språkliga meddelandet, det denoterade meddelandet och det konnoterade 

meddelandet. Det språkliga meddelandet avser den skriftliga information som vanligen följer 

med bilden, exempelvis en bildtext eller en logotyp. Detta meddelande gör att betraktaren får 

lättare att relatera tecknet till ett visst sammanhang. Det denoterade meddelandet avser istället 

den uppenbara betydelsen av tecknet, alltså vad det föreställer. Slutligen avser det 

konnoterade meddelandet de associationer som delas av alla från samma kultur, alltså en 

tolkning av tecknet som alla är överens om. 

 I Visual Pleasure and Narrative Cinema (1973) diskuterar Laura Mulvey blickar och 

seendepositioner i Hollywoodfilmer från 1930-1950-talet. Hon menar att det finns tre typer av 

blickar i film, något jag menar är applicerbart även gällande reklambilder och omslag. För det 

första finns betraktarens blick på filmen/bilden. För det andra finns kamerans blick, eftersom 

det är den som avgör vad betraktaren ser, och för det tredje finns den blick med vilken 

rollkaraktärerna/de avbildade ser på varandra. Mulveys blickteori och Barthes teori om 

semiotik som verktyg för analys av reklambilder har varit användbara eftersom de diskuterar 

blickar och hur betraktaren tolkar det hon/han ser i en bild. Blicken har varit viktig eftersom 

jag studerat vilka faktorer som gör att omslaget blir synligt bland en mängd andra. Varför dras 

blicken till vissa bilder, och finns det i så fall fastställda regler för hur man gör en bild som 

attraherar betraktarens blick?  

 För att kunna ta reda på vad formgivaren kan göra för att påverka bildens förmåga att 

kommunicera med betraktaren har jag studerat reklam och visuell kommunikation. Genom att 

studera reklam har jag kunnat ta reda på hur reklambilders olika beståndsdelar kan användas 

för att reklambilden ska fånga betraktarens intresse, samt hur varje liten del av omslaget 

bidrar till helhetsintrycket och hur varje del kan tolkas och har en genomtänkt innebörd. Varje 

detalj i en reklambild finns där av en genomtänkt anledning. 

 Semiotik och blickteori har alltså fungerat som en övergripande teoretisk utgångspunkt 

medan teorier om reklam och marknadsföring har varit ett verktyg för att analysera omslagen 

på detaljnivå. Effektiv visuell kommunikation (2009) och Reklameffekter (2009) har varit mina 

främsta källor när det gäller teorier om hur reklam fungerar och påverkar betraktaren. 
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Tillvägagångssätt och metod 

Jämförande av bokomslagen i relation till filmomslagen utifrån forskning kring visuell 

kommunikation har varit min primära metod. Inledningsvis planerade jag att kontakta 

respektive formgivare för att göra intervjuer om omslagen. 

 När det gällde Män som hatar kvinnor hade jag velat göra en intervju med Jörgen 

Eineus som formgett bokomslaget. Jag lyckades dock inte komma i kontakt med honom. 

Däremot fick jag möjlighet att göra en intervju med Eva Gedin, Stieg Larssons förläggare och 

numera förlagschef för Norstedts Skönlitteratur, vilket var mycket värdefullt för mitt fortsatta 

arbete. Angående filomslaget blev jag hänvisad till Nordisk Film i Danmark, där jag kom i 

kontakt med Marketing Manager Frederik Honore som var till stor hjälp och besvarade mina 

frågor. Det svenska filmomslaget formgavs i Danmark genom nordisk Film, men den 

specifika formgivaren fick jag aldrig tag på.  

 Vidare kontaktades Bokförlaget Forum som gett ut Niceville. Varken omslagets 

formgivare Nina Leino eller någon annan på förlaget ville dock ställa upp på någon intervju 

eller besvara några frågor gällande omslaget. Istället kontaktade jag Månpocket, som gett ut 

pocketutgåvan, för att få reda på aktuella försäljningssiffror etc. Gällande filmomslaget till 

Niceville försökte jag komma i kontakt med filmbolaget Dream Works Pictures, men utan 

resultat. Under arbetets gång har jag dock ändå kunnat ta reda på det jag behövt tack vare Eva 

Gedin och Frederik Honore.  

 

Tidigare forskning 

Det är intressant att studera visuell kommunikation i bok- och filmomslag eftersom det är ett 

nästan helt outforskat område. Om bokomslag finns en hel del forskning men inte om just 

visuell kommunikation och bokomslaget som visuellt medium. Jag har dock haft nytta av 

Marie Bergholms uppsats Vad är ett attraktivt bokomslag? (1985). Uppsatsen blev prisbelönt 

eftersom Bergholm gjort en rad avancerade psykologiska undersökningar av hur kunder 

reagerade på olika bokomslag i butiker. Hon studerade bland annat hur kundernas 

hjärnaktivitet förändrades utifrån exponering av vissa bokomslag. I och med de positiva 

omnämnandena har jag bedömt hennes uppsats som en tillförlitlig källa. Forskning om de 

visuella delarna av böcker under 1900-talet är förutom Bergholms uppsats i det närmsta 

obefintlig.  

 Nicole Matthews, lektor i media och kulturstudier vid Macquarie University i Sydney 

påtalar i inledningen till Judging a Book by Its Cover (2007) att i och med att vi bedömer 
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böcker utifrån omslagets formgivning bör böcker ses som visuella medium, inte enbart 

litterära texter. Trots det har inte den visuella delen av böcker diskuterats under 1900-talet. 

Hon anser böcker vara visuella medium i stil med film och tv.2 Det finns ett flertal studier om 

bokbindning, men om just bokomslag finns utöver denna bok inget större verk som tar upp 

dess utveckling och historia.3 

 Om visuell kommunikation i filmomslag finns heller inget skrivet. Den enda bok jag 

hittat som ligger någorlunda nära mitt eget ämnesval beskriver filmaffischens utveckling efter 

andra världskriget och är ett bildverk över efterkrigstidens filmaffischer från olika delar av 

världen.4 Jag anser dock att det jag har läst om bokomslag och visuell kommunikation i 

reklam även är applicerbart på filmomslag eftersom ett filmomslag enligt min mening fyller 

samma funktion som ett bokomslag. De är båda framtagna i syfte att marknadsföra produkten 

genom att göra den synlig bland en mängd andra, samt signalera vilken genre de tillhör och 

vad de handlar om. 

 Om reklam, kommunikation och färglära finns det mängder av forskning, men när det 

gäller hur man använder sig av dessa i marknadsföringssyfte, framförallt när det gäller 

användandet av färger, visade det sig vara svårt att finna information. Jens Nordfält, fil. Dr. i 

butiksmarknadsföring menar att det förvisso forskas mycket om just färgers roll i 

marknadsföring men att den informationen hålls hemlig. Det räknas som en affärshemlighet 

och det ligger därmed i företagens intresse att hemlighålla de knep man kan använda för att 

sälja just sin produkt.5  

 Inom svensk färgforskning har man främst studerat hur människor påverkas av och 

upplever färg, så kallad färgperception. Sverige skiljer sig därigenom från vad som annars är 

mest vanligt inom internationell färgforskning. Där forskas främst om hur färger produceras, 

istället för att som i Sverige ta reda på hur färger kan användas för att påverka människors 

upplevelser.6 Böckerna i serien Färgantologi är ett standardverk inom svensk färgforskning. 

Eftersom färg kan ha olika betydelse såsom exempelvis ett material för att måla vill jag 

förtydliga att här avses färg i betydelsen kulör (grön, röd, blå etc.).7  

 När det gäller svensk forskning om visuell kommunikation är Bo Bergström en av de 

främsta. Han är fil. Kand. i konstvetenskap och har under många år arbetat som bland annat 

                                                
2 Nicole Matthews, ”Introduction”, Judging a Book by Its Cover, 2007, s. xi, xix. 
3 Allan Powers, Front Cover, 2006, s. 6. 
4 Judith Salavetz, Art of the Modern Movie Poster, 2008. 
5 Jens Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007, s. 162. 
6 Anders Hård, ”Från före Forsius till efter NCS”, Färgsystemet NCS, 1995, s. 32 – 33. 
7 Lars Sivik, ”Om färgers betydelse”, Upplevelse av färg och färgsatt miljö, 1995, s. 63. 
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Art Director på flera av Stockholms främsta reklambyråer. Bergström har skrivit ett flertal 

böcker om visuell kommunikation och grafisk design som sålt i stora upplagor, däribland 

Effektiv visuell kommunikation (2009) som varit en av mina främsta källor under arbetets 

gång. 

 



Magisteruppsats i Konstvetenskap Helena Lundgren 
Högskolan på Gotland 
2011-2012 
 

 9 

KAPITEL 2 – KOMPONENTER I REKLAMBILDER 

I detta kapitel diskuteras de olika komponenter som är viktiga när det gäller formgivning av 

reklambilder. Kapitlet börjar med en beskrivning av hur reklam och kommunikation fungerar, 

hur reklambilder bör struktureras och vad formgivaren bör tänka på vid utformningen.  

 I de nästföljande underkapitlen avhandlas bland annat komposition, färger, ljus och 

teckensnitt, samt betydelsen av blickar i reklambilder och semiotik som verktyg för 

kommunikation. Hur gör man för att lyfta fram det viktiga i bilden? Vad har färger för 

betydelse i reklambilder? Har det betydelse om betraktaren möts av en blick i omslaget?  

 

Kommunikation i reklam 

Reklamens förmåga att påverka människor är svår att uppskatta. En av anledningarna till det 

är att varje individ oftast påverkas omedvetet och olika utifrån förutsättningar, ålder, intresse 

för produkten etc. För att fånga konsumentens intresse räcker det inte för reklamen att bara 

väcka uppmärksamhet. Det gäller snarare för reklamen att lyckas fånga konsumentens 

uppmärksamhet genom att väcka dennes känslor, engagemang och vilja att köpa produkten.8  

 Begreppet kommunikation har olika innebörd beroende på sammanhang, men då det 

gäller reklam innebär kommunikation att någon sänder ett meddelande eller budskap till en 

mottagare. Kommunikation genom reklam är således en medveten handling eftersom någon 

sänder ett meddelande i syfte att uppnå något.9 Ofta störs denna kommunikationsprocess på 

vägen av så kallat brus, exempelvis knaster i radion eller att mottagaren missförstår eller inte 

förstår sändarens budskap. Brus utgörs kort sagt av all annan visuell kommunikation som 

tävlar om betraktarens uppmärksamhet, vilket gör att den aktuella bildens budskap kan 

förvinna i mängden. Dessa faktorer stör hur mottagaren uppfattar budskapet.10  För att 

kommunikationsprocessen ska uppnå bästa effekt krävs det att sändaren vet vem mottagaren 

är, vilka värderingar hon/han har, vad de efterfrågar etc. Ju mer sändaren vet om mottagaren 

(målgruppen) desto mer exakta budskap kan sändaren skicka, och ju bättre förmåga har 

sändaren att påverka mottagarens vilja att köpa produkten.11 

 Kommunikationsbegreppet kan delas upp i två underkategorier, masskommunikation 

och relationskommunikation.12 Till masskommunikation räknas den typ av kommunikation 

som når ut till en mycket stor grupp människor utan att sändaren kan påverka vem mottagaren 
                                                
8 Ulf Dahlqvist & Magnus Linde, Reklameffekter, 2009, s. 6. 
9 Ibid, s. 11 – 12, 20. 
10 Ibid, s. 12. 
11 Ibid, s. 13. 
12 Ibid, s. 13. 
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är. Den typen av kommunikation ställer stora krav på sändaren eftersom det i dessa fall saknas 

en specifik grupp mottagare, och budskapet kan tas emot av vem som helst. Budskapet måste 

därför vara både lätt att ta emot och lätt att tolka för i stort sett vem som helst.  TV och 

tidningar är bra exempel på masskommunikation. Oftast har sändaren haft en specifik 

målgrupp i åtanke, men eftersom både tv och tidningar når ut till en mycket stor grupp 

människor går det inte att påverka vem som tar emot budskapet. Fördelen är dock just att man 

når ut till en mycket stor folkgrupp. 

 Då det istället gäller relationskommunikation innebär det att konsumenten får kontakt 

med en säljare som kartlägger konsumentens önskemål och behov för att sedan förklara hur 

bra just deras produkt passar in på konsumentens önskemål. 13  Genom denna 

kommunikationsprocess får konsumenten dessutom kännedom om just säljarens varumärke. 

Mötet med säljaren styr enligt min mening även i viss mån den uppfattning konsumenten 

fortsättningsvis kommer att ha om varumärket. Får man ett trevligt bemötande resulterar det 

med största sannolikhet i att man får en positiv känsla inför varumärket, medvetet eller ej.  

 Inom reklambranschen är det vanligt att kommunikationsprocessen börjar med 

masskommunikation och avslutas med relationskommunikation, men det kan även ske 

parallellt. Konsumentens beslutsprocess inleds med att hon/han lägger märke till en produkt 

som upplevs intressant, exempelvis genom tv-reklam. Därefter uppstår en vilja att ha 

produkten. Konsumenten uppsöker då en återförsäljare som informerar mer ingående om 

produkten. Processen avslutas sedan med en handling, alltså själva köpet. 

 Till syvende och sist går kommunikationsprocessen ut på att uppnå en viss effekt hos 

mottagaren. Då reklam används som marknadsföring eftersträvar sändaren en lönsam 

försäljning och kommunikationseffekten avgörs beroende på medieval, reklamens utformning 

och kommunikationsstrategi. Detta är de grundläggande förutsättningarna för att uppnå 

önskad effekt på mottagaren.14 Ju bättre dessa tre faktorer samspelar, desto större är chansen 

att reklamen får maximal effekt. Oftast måste reklamen fånga mottagarens intresse på mycket 

kort tid innan blicken vandrar vidare mot något annat. Då det exempelvis gäller reklam i press 

ägnar mottagaren i genomsnitt tre sekunder åt att titta på den om man ens lägger märke till 

den.15  

 Bo Bergström nämner tre grundregler för komposition av bilder där man vill skapa 

kontakt med betraktaren. Till att börja med behövs strukturering genom att ha en för-, mellan- 

                                                
13 Ulf Dahlqvist & Magnus Linde, Reklameffekter, 2009, s. 13. 
14 Ibid, s. 18 – 19. 
15 Ibid, s. 90. 
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och bakgrund i bilden. De andra reglerna innebär att det bör finnas en geometrisk form inom 

motivet samt att man bör ta hjälp av linjer för att leda betraktarens blick in i bilden, 

exempelvis genom diagonaler.16 Enligt min mening är den viktigaste uppgiften för ett 

bokomslag att fånga betraktarens intresse samt uttrycka vilken typ av genre boken tillhör. För 

ett filmomslag gäller det istället att i omslaget söka skildra en lämplig ögonblickshändelse 

som på ett tydligt sätt sammanfattar filmens handling och genre. Bo Bergström menar att 

tidigare forskning visat att bilder som visar barn, djur, åldringar, starka känslouttryck och 

dramatik är särskilt bra på att fånga betraktarens uppmärksamhet. Den typen av motiv slår an 

betraktarens innersta känslor och gör oss till aktiva betraktare med möjlighet att fantisera om 

bilden. En bra reklambild är i regel en bild som har förmåga att väcka känslor hos 

betraktaren.17  

 Som synes ovan är förekomsten av människor i bilden en vanlig faktor för att fånga 

betraktarens blick och spelar därmed en viktig roll i reklambilder. Förekomsten av människor 

i bilder skapar kontakt mellan betraktaren och bilden. Detta gäller i synnerhet i de fall då 

bilden innehåller en enda människa. Ju fler människor i bilden, desto sämre förmåga att skapa 

kontakt med betraktaren. Detta beror enligt min mening på att betraktaren blir mer splittrad 

gällande vem man ska titta på. För att ytterligare öka bildens synlighet bland en mängd andra 

är det vanligt att denna enda person som fungerar som kontaktskapare är en kändis. Fördelen 

blir då att många ser kändisen just på grund av hennes/hans kändisskap och därmed ser 

bilden. Nackdelen är att reklamens budskap kan komma i skymundan om betraktaren enbart 

lägger märke till kändisen.18 

  

Komposition och placering 

Bästa sättet att lyckas nå fram med sitt budskap är att ha klart för sig vilken funktion bilden 

ska ha. Det gäller att lyfta fram det viktiga i bilden och att detta ska samspela med typografi 

och layout. Hur kan bilden väcka uppmärksamhet bland betraktarna? Bilden måste 

komponeras på ett sådant sätt att det blir enkelt för betraktaren att förstå bilden samt att den 

bör innehålla element som attraherar betraktaren. Bilder som är enkla och reducerade är 

således att föredra.19  

                                                
16 Bo Bergström m.fl., Medieboken: Grafisk kommunikation, 1999, s. 90 – 91. 
17 Ibid s. 89, 96. 
18 Ibid, s. 96; Ulf Dahlqvist & Magnus Linde, Reklameffekter, 2009, s. 94 – 95. 
19 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 180. 
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 En vanligt förekommande komposition av motivet är att fotografen placerar det endera 

symmetriskt, dvs. centralt i bilden, eller asymmetriskt, dvs. att motivet placeras en aning till 

höger eller vänster om mitten. En symmetrisk komposition ger uttryck för balans och ordning 

– något som tilltalar ögat. En asymmetrisk komposition skapar istället dynamik och rörelse i 

bilden. En vanlig mall för att skapa en assymetrisk komposition är att dela in motivet i tre lika 

stora delar, exempelvis på höjden. Delas motivet in i tre lika delar både vågrätt och lodrätt 

skapas nio rutor.20 Genom att exempelvis placera bildens centrala del i ett av kryssen mellan 

rutorna skapas dynamik och estetiska proportioner. Delas bilden in i bara tre delar kan ett 

exempel vara att placera horisontlinjen en tredjedel upp på bildytan, medan resterande två 

tredjedelar får vara himmel. På så sätt skapas estetiska proportioner som tilltalar ögat. 

 Dynamik skapas även genom förekomsten av skarpa kontraster i bilden. Ögat attraheras 

av kontrastskillnader och blicken dras till det delelement som är dominant och som alltså blir 

den punkt till vilken betraktarens blick först dras (även kallat bildens startpunkt). Vanligen 

upplevs bilder med skarpa kontraster som dramatiska.21  

 Det så kallade gyllene snittet utgör en viktig del inom formgivning av såväl tavlor som 

byggnader och böcker. Begreppet härstammar från antikens Grekland, där vetenskapsmän 

försökte bestämma det mest harmoniska och vackraste förhållandet mellan längd och bredd. 

Ett sätt att räkna ut mått enligt gyllene snittet är att ta det minsta måttet och multiplicera med 

1.618 för att få reda på det längre måttet.22  

 En annan del av bildkomposition är format och vinkel. Det vanligaste formatet är det 

rektangulära, vilket är det format som bäst attraherar människans öga samt att skillnaden 

mellan längd och bredd skapar dynamik. Ett liggande rektangulärt format upplevs som 

inbjudande och öppet för mottagaren. Formatet är därför vanligt på exempelvis 

panoramafönster mot en vacker utsikt eller på en bioduk. Kanske är det på grund av det 

inbjudande formatet som det blir allt vanligare med exempelvis widescreen-tv? Då det istället 

gäller en stående rektangel kan detta format ibland upplevas som trång och hämmande, likt en 

smal dörr ut mot ett vidsträckt landskap. Fördelen är dock att det skapas en dynamisk rörelse 

på höjden vilket kan vara en fördel då man exempelvis ska fotografera en hög byggnad som i 

ett liggande format hade inte hade rymts på bildytan.23 Det stående rektangulära formatet är 

det vanligaste förekommande inom trycksakssammanhang. Formatet har en naturlig rörelse i 

                                                
20 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 181 – 182. 
21 Ibid, s. 180, 184. 
22 Lasse Frank, ”Grafisk form”, Bild & form i informationsdesign, 2004, s. 206. 
23 Bo Bergström, 2009, s. 177. 
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höjdled vilket passar vårt sätt att läsa i västvärlden, alltså från vänster till höger.24 Då det 

istället gäller kvadratiskt format är detta relativt ovanligt inom visuell kommunikation, detta 

eftersom det upplevs som ”stillastående” och statiskt utan rörelse eller liv. Enligt Bo 

Bergström är kvadraten dessutom en ”universell symbol för oföränderlighet.”25  

 När det gäller vinklar kan motivet avbildas i närbild, halvbild eller helbild, samt ur 

grodperspektiv eller fågelperspektiv. Närbilden kan med fördel användas för att skapa 

intimitet och förtroende. Det kan enligt min mening vara exempelvis en närbild av en detalj 

av ett föremål eller ett ansikte där betraktarens möts av en aktiv blick. Vill man istället 

avbilda relationer, sociala eller personliga, är halvbilden att föredra. Helbilden kan istället 

användas då man vill skapa utrymme för exempelvis en viss miljö kring motivet eller om man 

vill skildra någon i vissa omgivningar.26 Slutligen kan fotografen använda sig av grod- eller 

fågelperspektiv, där det förstnämnda innebär att kameran placeras lägre än motivet som 

således ger intryck av att vara större än i verkligheten. Denna vinkel är användbar i de fall då 

man exempelvis vill få en person att se överlägsen eller mäktig ut. Fågelperspektiv innebär 

istället det motsatta. Här placeras kameran högre än motivet, vilket således får personen att 

istället se liten och underlägsen ut.27 Det framgår inte hur uppfattningen av motivet påverkas 

om bilden är tagen i samma nivå som den avbildade. Enligt min mening gör dock ett sådant 

perspektiv att den avbildade upplevs som jämbördig med betraktaren, detta eftersom modell 

och betraktare befinner sig på samma nivå. 

 En annan viktig faktor när det gäller komposition är förekomsten av djup i bilden. 

Bilder som saknar djup upplevs ofta som platta och avståndstagande medan bilder med 

mycket djup välkomnar betraktaren till att se in i bilden och fantisera om vad som finns där 

bortom.28 Det enligt min mening bästa sättet att skapa djup i bilden är att använda sig av 

diagonaler. Diagonaler ger en uppenbar illusion av djup och inbjuder betraktaren till att se 

bortåt längs linjen. Genom en diagonalorientering skapas dynamik och fart, och linjen riktar 

sig vanligen mot en punkt långt in i bilden. Cirkeln, diagonalen och triangeln utgör 

tillsammans med horisontalen och diagonalen de fem vanligaste sätten att orientera sig i 

bilder. 

 Cirkelkomposition ger intryck av helhet, fulländning och harmoni. Detta kan 

exempelvis vara då ett antal människor placeras i grupp med ansiktena riktade mot varandra 
                                                
24 Lasse Frank, ”Grafisk form”, Bild & form i informationsdesign, 2004, s. 206 – 207. 
25 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 178. 
26 Ibid, s. 194 – 195. 
27 Ibid, s. 195. 
28 Ibid, s. 186. 
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och språkandes med varandra. Utöver cirkel- och diagonalorientering kan kompositionen vara 

triangulär. Symboliskt sett står triangeln för universums trefaldiga natur – himmel, jord och 

människa. Placeras motivet som en liggande triangel, alltså där en av sidorna utgör basen, 

skapas ett lugnt och harmoniskt intryck. Är motivet istället placerat stående med triangelns 

spets nedåt upplevs kompositionen som mer dynamisk och instabil.29  

 Genom att redigera bilder kan det viktiga i bilden förstärkas. Några av de vanligaste 

metoderna för bildredigering är enligt Bo Bergström utfall, beskärning, retuschering och 

vinjettering.30 I övriga källor, däribland Nationalencyklopedin, innebär vinjettering att hörnen 

tonats bort på bilden, med syfte att ”reducera oväsentligheter i bildens periferi.”31 I boken 

diskuterar dock Bergström enligt min mening vinjettering som om det innebar att man klipper 

ut en specifik del av bilden och placerar på en enhetlig bakgrund. För att förenkla begreppen 

använder jag därför istället ordet friläggning, eftersom jag anser att det bättre beskriver vad 

som menas. Skulle man sedan placera exempelvis det frilagda objektet på en enfärgad 

bakgrund berövas objektets lokalisering, sammanhang och avgränsning mot omgivningen.32  

 Utfallande bilder är bilder som placerats så att de går utanför dokumentets format, alltså 

att bilden går ända ut i kanten utan marginaler. Denna metod ger betraktaren en illusion av att 

bilden fortsätter utanför dokumentet och möjlighet till att fantisera om vad som befinner sig 

utanför bilden.33 Gäller det istället beskärning innebär det att det centrala i bilden klipps ut för 

att få mer fokus. Genom att lyfta fram det centrala i bilden underlättar det för betraktaren att 

tolka budskapet som i sin tur förstärks.34 Ponera att vi ser en bild av en hund. Bilden kan då 

beskäras så att kanterna hamnar närmre själva hunden, vilket gör att delar av bakgrunden 

försvinner till förmån för att hunden syns bättre. 

 När det gäller retuschering innebär det att delar av bilden förbättras, exempelvis att 

korrigera missfärgningar eller skador på bilden.35 I dagens samhälle är Photoshop ett populärt 

program för att retuschera bilder, och det används enligt min mening i synnerhet till 

reklambilder där man vill försköna reklamens budskap. Den sista metoden, friläggning, 

innebär att en del av bilden klipps ut från sin bakgrund så att den frilagda bilden blir helt 

fristående. Denna metod är vanlig i de fall där man vill förstärka det viktiga i bilden eller där 

bakgrunden varit mycket rörig och haft en negativ inverkan på hur budskapet tolkas. 
                                                
29 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 190 – 191. 
30 Bo Bergström m.fl., Medieboken: Grafisk kommunikation, 1999, s. 104. 
31 Vinjettering, http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/vinjettering, 12-04-17. 
32 Árni Sverrisson, Bild och samhälle, 2004, s. 83. 
33 Bo Bergström m.fl., 1999, s. 104. 
34 Ibid, s. 104. 
35 Ibid, s. 107. 
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Bakgrunden tas således bort hel och hållet och det urklippta motivet blir helt fristående.36 Det 

kan exempelvis vara en bild av en människa som klipps ut längs kroppens konturer och 

placeras på en enfärgad bakgrund. 

 Vid gestaltning av figurer som hör ihop, exempelvis en grupp anställda i likadana 

uniformer, bör dessa avbildas nära varandra. Detta för att förstärka upplevelsen av 

samhörighet dem emellan och att de har något gemensamt.37 Detsamma gäller motiv där vissa 

figurer liknar varandra, exempelvis genom klädsel, där det blir lätt för betraktaren att avläsa 

bilden och att figurerna liknar varandra.38 Det kan exempelvis vara en bild av ett fotbollslag i 

likadana munderingar. Genom placeringen av figurerna inom motivet kan man även skapa 

intryck av utanförskap, där exempelvis några figurer tycks avbildas som en sammanhållen 

grupp medan en annan figur står utanför gruppen.39  

 

Färg 

Användandet av färg har stor betydelse inom visuell kommunikation eftersom bildens 

budskap förstärks genom färger. Genom val av färg kan man väcka betraktarens tankar och 

känslor eftersom vi associerar olika färger med olika tankar och känslor. Dessa associationer 

sker ofta omedvetet.40 Hur vi tänker och känner inför olika färger är dock kulturellt betingat 

och skiljer sig därmed världen över. Detta är mycket viktigt att tänka på vid formgivning av 

reklam som ska visas internationellt eftersom färgvalet kan göra att budskapet misstolkas på 

vissa platser.41 Låt mig ta gult som exempel. Inom buddhismen är gult en helig färg som 

munkarna klär sig i. I västerlandet har gult historiskt sett istället förknippats med negativa 

företeelser. Från medeltiden och framåt har gult använts för att känneteckna falskhet samt 

etniskt- och socialt diskriminerade grupper eftersom det är en iögonfallande färg.42 Ett 

exempel på detta är de gula tygstjärnor som judarna tvingades bära under andra världskriget. 

 Enligt Berit Bergström, i skrivande stund VD för Skandinaviska Färgskolan i 

Stockholm, betyder ordet färg ursprungligen ”hud, något som täcker det yttre av föremålet.”43 

Ända sedan mänsklighetens begynnelse har färger varit nödvändiga för vår överlevnad, 

                                                
36 Bo Bergström m.fl., Medieboken: Grafisk kommunikation, 1999, s. 106 – 107. 
37 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 201. 
38 Ibid s. 201. 
39 Ibid, s. 201. 
40 Lars Sivik, ”Om färgers betydelse”, Upplevelse av färg och färgsatt miljö, 1995, s. 35, 62. 
Berit Bergström, Att välja färg, 2007, s. 9. 
41 Lars Sivik,1995, s. 34, 37. 
42 Gult, http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/gult, 12-02-02. 
43 Berit Bergström, 2007, s. 39. 
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framförallt då man genom färg kan avgöra om en frukt är mogen eller om köttfärsen blivit 

dålig. Färg är även viktigt för vår överlevnad i trafiken, exempelvis då rött ljus betyder stanna 

bilen.  

 I takt med att samhället blev alltmer industrialiserat uppstod ett behov av att inom 

industrin ha ett gemensamt färgsystem för att underlätta arbetet. Under början av 1960-talet 

började därför Stiftelsen Svenskt Färgcentrum att utveckla ett nytt färgsystem som skulle 

underlätta för industrin. Det nya systemet kom att kallas NCS (Natural Color System) och fick 

stort internationellt genomslag och är idag standard för svenska färgprover.44 Det stora 

problemet innan NCS utvecklades var att alla färgindustrier hade sina egna färgsystem vilket 

gjorde det svårt att samarbeta. Låt säga att ett företag som har en viss grön ton i sin logotyp 

ska beställa reklam för sitt företag från en ny tryckfirma. Företaget vill att materialet ska ha 

exakt samma färg som i logotypen så att den grafiska profilen ska bli enhetlig. Med hjälp av 

NCS kan man då ange den exakta färgblandningen. Den färgcirkel som länge använts i 

bildundervisning i svenska skolor är en förenklad förklaring av NCS-systemet (Se bild 1). De 

färger som räknas som kalla är de som finns på färgcirkelns vänstra halva (blått grönt, etc.), 

medan de varma färgerna finns på högra halvan (rött, gult, etc.).45 Varma färger har en 

aktiverande inverkan på hjärnan och de gör betraktaren mer benägen att utföra handlingar, i 

synnerhet om de förekommer i stark kontrast till andra färger. När det istället gäller den kalla 

sidan av färgcirkeln uppges dessa färger ha en lugnande effekt på hjärnan.46 Färg kan alltså 

exempelvis påverka hur personalen på en arbetsplats arbetar. Genom att ha lokaler med varma 

färgskalor blir personalen mer handlingskraftig. 

 Vad är det då vi associerar till olika färger? För det första så är det ytterst sällan som 

färger förekommer ensamma, utan det är i stort sett alltid färgkombinationer vi upplever även 

om vi tänker på en viss färg. 47 För det andra varierar färgers betydelse beroende på 

betraktarens bakgrund och förväntningar på olika färger. För oss i västvärlden kan man dock 

generellt säga att röda färgskalor förknippas med kärlek, värme, fara och varning, samt 

följande: 

 
”Rött – kärlek, passion, värme, blod, revolution. 

Gult – värme, sol, påsk. 

                                                
44 Berit Bergström, Att välja färg, 2007, s. 22; Åke Svedmyr, ”Färgsystem i praktisk tillämpning”, Färgsystemet 
NCS, 1995, s. 134, 140. 
45 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 259. 
46 Berit Bergström, 2007, s. 47. 
47 Lars Sivik, ”Om färgers betydelse”, Upplevelse av färg och färgsatt miljö, 1995, s. 63. 
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Blått – kyla, hav, himmel. 

Grönt – grönska, gräs, skog. 

Purpur/lila – ståt, värdighet. 

Brunt – läder, jord, solbränna. 

Svart – död, natt/mörker, elegans. 

Vitt – oskuld, snö, köld, sjukhus.”48 

 

Förutom att väcka associationer hos betraktaren kan färg även användas för att skapa en 

illusion av avstånd i bilden. I Florens utvecklade man under 1400-talet de så kallade 

linjeperspektiven (där motivet har en geometrisk indelning genom linjer som sammanstrålar 

vid en viss punkt vid horisonten). I Italien blev linjeperspektiven snabbt det dominerande 

sättet att skapa djup i bilderna (och används än idag då man vill skapa realistiska 

avbildningar). Ungefär samtidigt utvecklades färg- och luftperspektiv i Nederländerna, 

perspektiv som fick liknande effekt som linjeperspektiven.49 Färgperspektivet bygger på 

studier av hur avstånd speglas genom färg i naturen. Då sikten är mycket bra och man ser 

långt ter sig horisonten mycket ljust färgad medan närområdet är betydligt klarare. 

Förgrunden avbildas i varma och klara färger, mellangrunden har mörka och kalla färger 

medan bakgrunden istället har mycket ljusa färger, ofta i ljusblått. Färgperspektivet blev 

vanligt under 1500-talet. Luftperspektiv (även kallat atmosfärperspektiv) är nära 

sammanhängande med färgperspektivet, eftersom även det bygger på färgåtergivning för att 

skapa djup.  Ju längre bort ett föremål gestaltas, desto ljusare och mer suddigt och mindre blir 

föremålet till följd av atmosfärens dis.50 Därav benämningen atmosfärperspektiv.  

 I boken Marknadsföring i butik (2007) hävdar Jens Nordfält, doktor i 

butiksmarknadsföring, att röd färg gör kunden uppmärksam i större utsträckning än andra 

färger. Enligt Nordfält beror detta på att eftersom rött associeras till fara blir hjärnan 

automatiskt medveten om den potentiella risken och uppmärksammar därför genast den röda 

detaljen. Han hävdar även att då studier gjorts på färg i butiksinredning samt produkter har det 

visat sig att kunderna främst dras till områden med varma färger.51 Kalla färger såsom svart, 

grått, blått och grönt förknippas däremot med sorg och död. Ofta har de kalla färgerna en 

                                                
48 Rune Pettersson (Red.), Bild & form för informationsdesign, 2004, s. 80; Lars Sivik, ”Om färgers betydelse”, 
Upplevelse av färg och färgsatt miljö, 1995, s. 37; Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 257; 
Berit Bergström, Att välja färg, 2007, s. 42 – 43. 
49 Perspektiv, http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/perspektiv/282247, 12-03-07. 
50 Ibid, 12-03-07. 
51 Jens Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007, s. 163 – 164. 
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lugnande effekt på hjärnan. Det är även vanligt att man av tradition associerar ljusa färger till 

kvinnlighet och att mörka färger förknippas med manlighet.52  

 Inom visuell kommunikation skiljer man mellan funktionell och icke-funktionell färg. 

Den funktionella färgen förstärker produktens budskap, medan den icke funktionella färgen 

istället skapar förvirring och osäkerhet inför vad produkten förmedlar.53 För att lyckas med 

visuell kommunikation bör således endast funktionella färger användas. Syftet med att 

använda dessa färger är att de ska förstärka budskapet genom följande fem punkter:54 

 

- Attrahera. Starka färger ökar produktens förmåga att synas bland en mängd andra 

produkter.  

- Informera. Trafikljus är ett exempel på hur färg kan användas i informativt syfte. Det 

samma gäller för vattenkranar där en röd och en blå markering visar åt vilket håll man 

ska vrida kranen beroende på om man vill ha varmt eller kallt vatten. 

- Skapa stämning. Mörka färger såsom blått och svart kan användas för att skapa en 

dämpad stämning. Traditionellt sett bär man i västvärlden exempelvis svarta kläder 

vid begravningar, eftersom svart inom västerländsk kultur förknippas med sorg.  

- Strukturera. Ett tydligt exempel på hur färg kan strukturera är då man har register med 

olika färgflikar beroende på innehåll. 

- Pedagogisera. Förmågan till inlärning ökas genom att använda färger i pedagogiskt 

syfte. Ett exempel är leksaker där små barn ska stoppa en röd kub i en öppning som 

har formen av en kub med en röd markering runt öppningen.  

 

Således är kunskap om hur färger kommunicerar mycket viktigt när det gäller reklam och all 

typ av marknadsföring eftersom färgen kan endera förstärka eller förstöra vad det övriga 

budskapet förmedlar till betraktaren.55 Vid val av färg till exempelvis en förpackning eller en 

logotyp gäller det för formgivaren att försöka sätta sig in i vad mottagaren av det visuella 

budskapet har för förväntningar, förförståelse och upplevelser. Ljusrosa är till exempel kanske 

inte det optimala valet för ett omslag till exempelvis en skräckfilm?  

 Slutligen vill jag nämna att det även har betydelse om en bild är gjord i färg eller 

svartvitt. I boken Reklameffekter (2009) hävdar författarna Ulf Dahlqvist och Magnus Linde 
                                                
52 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 257. 
Berit Bergström, Att välja färg, 2007, s. 47. 
53 Bo Bergström, 2009, s. 256. 
54 Ibid, s. 258. 
55 Berit Bergström, 2007, s. 22. 
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att forskning visat att mottagaren har lättast att lägga märke till bilder i fyrfärgstryck. Är 

bilden istället svartvit har samma undersökning visat att mottagaren upplever budskapet som 

mer trovärdigt än motsvarande bild i fyrfärgstryck.56 Alltså blir en färgbild uppmärksammad i 

större utsträckning än en svartvit bild, men i den senare upplevs budskapet oftast som mer 

trovärdigt. 

 

Ljus och skugga 

Ljuset är förutsättningen för att vi ska kunna se, men det kan också användas som en del i 

bildkomposition. Genom att använda ljus och skuggor skapas djup i bilden och föremålen 

förankras i bildrummet och det krävs både ljus och skuggor för att ge en levande avbildning. 

Med enbart ljus på ett föremål bildas en yta, men när man tillsätter skugga uppstår istället 

volym och betraktarens får ett tredimensionellt synintryck.57 

 Ljus bidrar till att informera betraktaren om exempelvis huruvida det är dag eller natt i 

bilden, om bilden är tagen ute eller inne, i staden eller i skogen. Det kan även informera 

betraktaren om eventuell fara, hot eller trygghet. Mörka bilder upplevs i allmänhet som farliga 

och dystra medan ljusa bilder ger intryck av glädje och positivitet.58  

 För att skapa olika effekter med hjälp av ljus kan exempelvis en fotograf eller en 

konstnär experimentera med såväl ljusets riktning som typen av ljus. Naturligt ljus (t.ex. 

dagsljus) och artificiellt ljus (t.ex. från en glödlampa) skapar olika effekter men det bästa 

resultatet uppnås oftast då man kombinerar de båda och på så sätt kan man skapa hård eller 

mjuk belysning.59  Hård belysning skapas genom att använda direktljus. Ljuskällan placeras 

då rakt mot motivet och skapar på så sätt hårda skuggor. För att få ett mjukare ljus i bilden 

kan ljuskällan placeras i exempelvis en studioskärm som reflekterar ljuset mot motivet. Denna 

typ av belysning kallas indirekt ljus och är användbar då man exempelvis ska avbilda ett 

ansikte där man vill ha mjuka kontraster. Ett tredje sätt att belysa objektet är att använda 

filtrerat ljus, vilket innebär att ljuset filtreras av ett färgfilter som därmed kan ge bilden en 

viss färg.60 Exempelvis kan en fotograf använda ett blått färgfilter då hon/han vill att bilden 

ska ge intryck av kyla. 

 Genom att variera riktningen på ljuskällan i förhållande till kameran kan motivets 

utseende förändras. Då ljuskällan exempelvis placeras under ett ansikte skapas ett dramatiskt 
                                                
56 Ulf Dahlqvist & Magnus Linde, Reklameffekter, 2009, s. 95. 
57 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 188 – 189. 
58 Ibid, s. 188. 
59 Ibid, s. 188. 
60 Ibid, s. 188. 
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och skrämmande uttryck. 61  Enligt min mening är denna typ av belysning vanligt 

förekommande exempelvis då man i film ska skildra någon som berättar spökhistorier. 

Fotografen kan även använda sig av medljus eller motljus. Det förstnämnda innebär att 

fotografen placerar ljuskällan bakom sig och riktat rakt mot motivet. Medljus gör att motivet 

upplevs som platt. Om fotografen istället placerar ljuskällan bakom motivet bildas motljus. 

Motivet framstår då som en mörk silhuett mot bakgrunden. Belysning från sidan, sidoljus, ger 

motivet ett mjukt och lugnare naturligt uttryck. En grundregel vid fotografering är att ljuset 

helst bör komma från övre vänstra hörnet så att skuggan faller mot det nedre högra hörnet.62 

Enligt Bo Bergström skulle detta kunna ha sin förklaring genom att de flesta västerlänningar 

är högerhänta och vill att ”…ljuset i vardagslivet kommer från vänster och därmed inte 

skuggar det man har framför sig, exempelvis ett pappersark man skriver på.”63 Då detta förs 

över till en fotostudio faller det sig naturligt för de flesta fotografer att ha ljuskällan till 

vänster om objektet och skuggan till höger. Sidoljus förefaller därmed vara den mest vanligt 

förekommande belysningen inom foto. En sidobelysning med varma färger ger alltså ett lugnt 

och vänligt intryck medan belysning underifrån och med kalla färger istället skapar ett hotfullt 

intryck. 

 

Blickar och kroppshållningar i reklambilder 

Har blicken någon betydelse i reklambilder? Hjälper blicken till att leda betraktarens egen 

blick åt ett visst håll? I Visual Pleasure and Narrative Cinema (1973) diskuterar den brittiska 

filmforskaren Laura Mulvey blickar och seendepositioner i Hollywoodfilmer under 1930-

1950-talet.64 I artikeln skriver hon om olika sätt att se när det gäller film, vilket enligt min 

mening även är applicerbart på omslagsbilder till böcker och film.  

 Inom konst och film har det historiskt sett varit mäns blickar som riktats mot kvinnor 

som objekt, eftersom kvinnor uteslöts från konstnärliga yrken under lång tid. Det har varit 

män som fört penseln och styrt kameran och därmed betraktarens blick på objektet. Idag har 

dock detta förändrats och det är inte längre ovanligt med exempelvis kvinnliga fotografer.65 

Historiskt sett har även konstsamlare i stort sett enbart varit män, även om fler och fler 

kvinnor har börjat samla på konst på senare tid. Eftersom män har varit de som samlat konst 

                                                
61 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 189. 
62 Ibid, s. 189. 
63 E-post från Bo Bergström, Bo Bergström AB, 2012-05-04. 
64 Laura Mulvey, ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Visual and other Pleasures, 2009, s. 14 – 16. 
65 Anna-Lena Lindberg, Den maskulina mystiken, 2002, s. 12 – 13. 
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har det också historiskt sett varit män som varit betraktare.66 Inom konstvetenskapen talas det 

ofta om ”the male gaze” vilket i Practices of Looking (2003) beskrivs som ”In common 

parlance, to gaze is to look or stare, often with eagerness or desire”.67 Begreppet ”the male 

gaze” används oftast i sammanhang där kvinnan som objekt för visuell njutning diskuteras. 

 Människans vilja att se är en grundförutsättning både inom reklam- och filmbranschen. 

En anledning till att människan tycker om att se på saker är att genom bilder och film får 

hon/han möjlighet att känna igen sig, identifiera sig, jämföra sig med andra människor och så 

vidare. Gällande blickar i film tar Mulvey upp tre sätt att se på aktörerna i en film. Det första 

synsättet är betraktarens blick på filmen/bilden. Det andra synsättet är kameran som innehar 

en blick i och med att det är kameran som bestämmer hur betraktaren ser bilden beroende på 

vinkel, utsnitt och så vidare. Det tredje synsättet är det på vilket rollkaraktärerna ser på 

varandra i filmen, alltså aktörernas blickar på varandra. Människans intresse för att se finns 

hos såväl barn som vuxna och när det gäller barn är det inte ovanligt att de ogenerat tittar på 

tabubelagda saker.68 Det kan exempelvis handla om att ett barn fascineras av och tittar på en 

person med en vanställd kroppsdel eller något annat som de är ovana vid att se. Mulvey 

hävdar att film och reklam ger människor möjlighet att ingående studera exempelvis en annan 

människa utan att behöva känna sig besvärad. Så gör man inte i verkligheten eftersom det inte 

är socialt accepterat att ingående studera någon man möter. Istället viker man undan med 

blicken. Genom film och reklam kan man således studera sådant som av många annars 

betraktas som fel eller förbjudet, exempelvis porr. Betraktaren kan titta obegränsat på den 

avbildade personen utan att behöva bli generad eftersom den avbildade inte ”ser” betraktarens 

blick.69  

 En bild där någon i bilden ser rakt mot betraktaren är ett vanligt knep för att skapa 

kontakt mellan bild och betraktare.70 Den avbildade personens möjlighet att kunna titta 

tillbaka och möta betraktarens blick ger henne/honom makt och möjlighet att framstå som 

subjekt istället för objekt. Denna företeelse blir särskilt vanlig i bilder där fokus ligger på 

ansiktet, som därmed får representera hela personen. Direkt ögonkontakt mellan betraktaren 

och den avbildade gör att dessa interagerar med varandra. 71  Även den avbildades 

kroppshållning påverkar vårt sätt att betrakta bilden. Att exempelvis ha huvudet på sned 

                                                
66 Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practices of Looking, 2003, s. 79. 
67 Ibid, s. 76. 
68 Laura Mulvey, ”Visual Pleasure and Narrative Cinema”, Visual and other Pleasures, 2009, s. 17 – 18, 26. 
69 Ibid, s. 16 – 18; Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder, 2008, s. 60. 
70 Paul Messaris, Visual Persuasion, 1997, s. 4. 
71 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, 2008, s. 59; Paul Messaris, 1997, s. 45. 
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signalerar underkastelse medan en rak och upprätt hållning istället signalerar självsäkerhet. En 

ihopsjunken kroppshållning signalerar istället nedstämdhet.72 Att låta en person i bilden ha 

direkt ögonkontakt med betraktaren får betraktaren att uppmärksamma bilden. Enligt min 

mening beror detta på att betraktaren då känner sig utvald, att personen i bilden tittar på just 

henne/honom. Blicken utgör tillsammans med den avbildades ansiktsuttryck de punkter till 

vilka betraktarens blick först dras. Mun och ögon är alltså de viktigaste delarna för att skapa 

kontakt mellan bild/betraktare. Att se betraktaren rakt i ögonen är också ett tecken på att den 

avbildade inte har något att dölja utan ärligt kan möta betraktarens blick.73  

 Det bör dock inte glömmas bort att en blick inte nödvändigtvis behöver gälla två 

personer, modell – betraktare. En blick kan även vara exempelvis politisk och maktrelaterad, 

då genom att utstråla makt eller att användas som instrument för maktutövning. Det kan 

exempelvis handla om den blick med vilken västerländska antropologer under förra 

sekelskiftet reste runt i världen och fotograferade vad de ansåg vara ”primitiva” människor 

från exotiska kulturer.74  

 Ett annat sätt att skapa kontakt mellan bild och betraktare är att låta någon detalj i bilden 

vara onaturlig, vilket får betraktaren att haja till och återvända med blicken till bilden för att 

se vad det är som inte stämmer. Det ska dock bara vara en liten förändring och i de fallen i en 

bild där betraktaren känner igen motivet. Messaris förklarar att ”slight deviations from 

familiar objects are the most arresting forms of visual distortion.”75  

 Inom västerländsk konsthistoria finns en lång tradition av att måla nakna kvinnor åt 

manliga betraktare/beställare. Dessa kvinnor avbildades ofta med blicken bortvänd men med 

kroppens framsida synlig för betraktaren. Konsthistorikern John Berger lär enligt författarna 

till Practices of Looking (2003) ha sammanfattat detta fenomen med orden ”men act, women 

appear.”76 Genom att den avbildades blick är bortvänd sker en avpersonifiering. Enligt min 

mening blir den avbildade ett objekt i större utsträckning än om hon ser rakt mot betraktaren. 

Genom att betraktaren slipper få ögonkontakt kan han betrakta henne ohämmat, och 

betraktaren har generellt sett lättast att identifiera sig med modeller som avbildats rakt 

framifrån. Genom människans instinktiva förmåga att vid interaktion med andra människor ha 

                                                
72 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder, 2008, s. 61. 
73 Paul Messaris, Visual Persuasion, 1997, s. 21, 23. 
74 Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practices of Looking, 2003, s. 88, 93, 101 – 103. 
75 Paul Messaris, 1997, s. 5 – 7, 17. 
76 Marita Sturken & Lisa Cartwright, 2003, s. 81. 
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fokus på ansiktet och dess uttryck för känslor.77 Detta är antagligen en anledning till att 

ansikten fungerar bra som kontaktskapare mellan bild/betraktare.  

 Ett alternativ till att avbilda en människa framifrån med blicken rakt in i kameran är att 

avbilda henne/honom bakifrån. Betraktaren ser då endast den avbildades rygg istället för 

ansiktet och blicken. Denna typ av avbildning förekommer framförallt i resereklam. Messaris 

menar att i reklam för exempelvis resor till bergsområden ser man modellerna på håll 

bakifrån.78 Han menar att dessa konventioner har sina rötter i 1800-talets landskapsmåleri och 

en symbolisk tanke att människan vänder ryggen till det världsliga för att istället fokusera på 

naturens skönhet.79 Jag tolkar det som att bakifrånbilderna i resereklam dessutom är en 

symbol för att man lämnar vardagen bakom sig och reser mot något bättre. 

 Då det istället gäller reklam för badresor är modellen vanligtvis avbildad betydligt 

närmre kameran. Messaris menar att detta beror på att bilden är tänkt att ge en sexuell 

överton, där betraktaren förväntas bli intresserad av hur modellen ser ut framifrån.80 Ju 

närmre avstånd mellan betraktare/kamera och modell, desto större blir bildens förmåga att 

synas. Betraktaren lägger gärna märke till närbilder. Problemet med närbilder är dock att 

viktiga saker i bakgrunden får mindre fokus.81 Studier av människans sätt att se på bilder har 

enligt Messaris visat att vi är mer benägna att se bilder föreställande barn och djurungar, 

något som tycks bero på att människan har en intuitiv vilja att ta hand om barn och djurungar. 

 Det är vanligt att ju mer exklusiva varor som saluförs, desto mer allvarliga är 

ansiktsuttrycken på modellerna. Leende modeller förekommer i mycket högre grad i reklam 

för billiga eller medeldyra produkter.82 Enligt min mening har företeelsen med allvarliga 

modeller i exklusiva reklambilder sina rötter långt tillbaka i den västerländska konsthistorien. 

Jag tänker främst på alla porträtt av exempelvis kungar, där de vanligen har ett allvarligt 

ansiktsuttryck. Historiskt sett har det varit de bättre bemedlade som haft möjlighet att beställa 

porträtt. Detta stämmer även med det som Messaris skriver om att leende modeller är främst 

för annonser med något lägre ”klass.” Detta får mig att tänka på John Berger, som i Sätt att se 

på konst (1990) diskuterar några verk av Frans Hals som under tidigt 1600-tal avbildade 

skrattande fiskare. Skrattande människor i konsten var på denna tid extremt ovanligt och har 

så varit under mycket lång tid. Berger menar att det i konsthistorien endast är fattiga 

                                                
77 Paul Messaris, Visual Persuasion, 1997, s. 47. 
78 Ibid, s. 24. 
79 Ibid, s. 25 – 26. 
80 Ibid, s. 24, 26 – 27. 
81 Ibid, s. 29. 
82 Ibid, s. 38, 40. 
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människor som visar tänderna när de ler, något som var otänkbart i avbildningar av samhällets 

bättre bemedlade. I fallet med fiskarna ler de inställsamt mot människorna ur högre 

samhällsklasser i hopp om att få sälja sina varor eller få jobb. Med detta hävdar Berger att 

konsthistorien tycks signalera att ”fattiga människor är lyckliga människor – rika människor 

inger hopp om en bättre tillvaro.”83 

 Genom att studera blickens roll inom reklam och film blir det tydligt att den är viktig 

för att bildens budskap ska uppmärksammas. Den blick som möter betraktaren gör 

henne/honom uppmärksam på bilden och får oss att möta den avbildades blick. Blicken i 

bilden bidrar även till att skapa olika stämning i bilden genom att samspela med den 

avbildades kroppshållning. En inbjudande blick och kroppshållning uppfattas av betraktaren 

som välkomnande, medan effekten blir motsatt om den avbildade har sorgsen blick och 

ihopsjunken kroppshållning. Den senare uppfattas istället som ledsen och avståndstagande.84 

Blicken kan dessutom understryka ansiktsuttryck i bilden, vilket är viktigt för hur betraktaren 

uppfattar stämningen i bilden. Som jag tidigare nämnt är ansiktet viktigt för betraktarens 

förmåga att uppmärksamma bilden. Enligt Nordfält har betraktaren exempelvis lättare att 

upptäcka ett aggressivt ansikte bland en mängd glada ansikten än tvärtom.85 

 

Gestaltning av män och kvinnor i reklambilder 

I Gender Advertisements (1976) diskuterar Erving Goffman gestaltning av män och kvinnor i 

reklambilder. Han inleder med att hävda att reklam har låg verklighetsförankring, eftersom en 

idealiserad karaktär konsumerar en idealiserad produkt för att tillfredsställa ideala behov. 

Goffman vill även uppmärksamma läsaren på att just företeelsen att framställa en idealiserad 

produkt inte enbart förekommer inom kommersiell reklam.86 Som jag ser det kan det även 

gälla exempelvis en profilbild på facebook, där kontoinnehavaren väljer en porträttbild som 

hon/han anser ge en fördelaktig bild av sin personlighet. Goffman lyfter även fram att 

reklamproducentens viktigaste uppgift är att visa sin produkt på bästa tänkbara sätt och i ett 

positivt sammanhang, och att hon/han måste dramatisera värdet av sin produkt för att få 

omgivningen att vilja köpa den.87 

 Vad är då typiskt gällande gestaltning av män och kvinnor i reklam? Yvonne Eriksson 

och Anette Göthlund, fil. Dr. i Konstvetenskap respektive Kommunikation, menar att då det 
                                                
83 John Berger, Sätt att se på konst, 1990, s. 104. 
84 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder, 2008, s. 60 – 61. 
85 Jens Nordfält, Marknadsföring i butik, 2007, s. 163. 
86 Erving Goffman, Gender Advertisements, 1976, s. 26 – 27. 
87Ibid, s. 26 – 27. 
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gäller mäns kroppshållning i reklambilder har de oftast allvarliga miner, bredbent hållning 

och sammanbitna käkar, samt spända muskler. Det är dessutom vanligt att mannen håller hårt 

om något, vilket kan ses som en symbol för manlighet och styrka medan de spända musklerna 

signalerar fysisk aktivitet och handlingskraft.88 Historiskt sett har det dessutom varit vanligt 

att män avbildats medan de utför någon typ av aktivitet.89 Goffman delar denna uppfattning, 

men tillägger att män i stort sett alltid avbildas ”högre” än kvinnor. Det kan vara att de är 

längre än kvinnan, eller att de placeras högre i bilden, exempelvis stående medan kvinnan 

sitter nedanför.90 

 Kvinnor i reklambilder avbildas vanligen med inbjudande blick och särade läppar samt 

att de försiktigt vidrör sin kropp eller något föremål. Goffman ser detta som ett uttryck för att 

kvinnokroppen betraktas som dyrbar och bräcklig.91 Det är även vanligt att de kvinnliga 

modellerna har fylliga läppar. Messaris hävdar att detta enligt honom är ett uttryck för att män 

attraheras av fylliga läppar som i sin tur förknippas med hög fertilitet.92 Jag nämnde tidigare 

att bilder av barn har extra bra förmåga att synas bland en mängd andra bilder. Detta fenomen 

utnyttjas flitigt inom reklambranschen, där framförallt anspelningen på barn anammats vid 

gestaltning av kvinnor, vilka ofta avbildas med barnslig kroppshållning. Det kan exempelvis 

vara att modellen sitter hopkurad och ler med huvudet på sned, eller lekfullt liggande på 

golvet. Poserna är desamma oavsett om reklambilden riktar sig till män eller kvinnor.93  

 I de fall där kvinnor och män avbildas tillsammans menar Goffman att mannen vanligen 

är aktiv och kvinnan passiv, samt att anspelningen på att kvinnan är som ett barn är vanlig. 

Det kan exempelvis vara en bild där mannen instruerar kvinnan om något. Att en kvinna 

skulle instruera en man är däremot ytterst ovanligt i reklambilder. Mannen ges därmed en 

överordnad position i relation till kvinnan.94 Vidare diskuterar Goffman kring det sätt på 

vilket vuxna leker med barn, exempelvis genom att kasta upp dem i luften eller kittlas. Han 

menar att detta sätt att leka med barn även är vanligt i reklambilder. Män leker med kvinnor 

som om de vore barn. Han exemplifierar bland annat med dans – det är aldrig män som 

svingas i luften av kvinnan, utan alltid tvärtom.95 Ytterligare en intressant reflektion är att 

kvinnor i mycket större utsträckning än män avbildas sittande eller liggande på golvet. 

                                                
88 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, Möten med bilder, 2008, s. 61, 78 – 80. 
89 Marita Sturken & Lisa Cartwright, Practices of Looking, 2003, s. 81. 
90 Erving Goffman, Gender Advertisements, 1976, s. 28. 
91 Yvonne Eriksson & Anette Göthlund, 2008, s. 61, 80; Erving Goffman, 1976, s. 29 – 31.  
92 Paul Messaris, Visual Persuasion, 1997, s. 48. 
93 Ibid s. 41; Erving Goffman, 1976, s. 35, 50. 
94 Ibid, s. 32, 24. 
95 Ibid, s. 52. 
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Historiskt sett är golvet symboliskt förknippat med smuts och låg status, en plats där skor 

förvaras.96  

 

Teckensnitt  

Tillsammans med bilder är teckensnittet enligt Bo Bergström den viktigaste delen inom 

grafisk kommunikation. Att överföra budskap från sändare till mottagare är bildens och 

teckensnittets uppgift, och genom variation av bokstävernas/bildens utseende kan olika 

stämningar förmedlas till mottagaren. Det är mycket viktigt att teckensnitt och bild samspelar 

och sänder samma budskap för att passa in i det aktuella sammanhanget. Detta för att 

underlätta för mottagaren att göra en korrekt tolkning av budskapet.97 Mottagaren förväntar 

sig förmodligen inte en skrivstilsrubrik i exempelvis ljusrosa på ett omslag till en skräckfilm. 

Däremot kanske man förväntar sig en ljusrosa skrivstilsrubrik till en Barbiefilm. 

 Begreppet typografi avser läran om bokstavsformerna och hur de används och 

arrangeras. En mer modern beteckning är teckensnitt, där bokstäver och siffror har gemensamt 

utförande och vissa gemensamma särskiljande drag.98 Teckensnitten delas in i så kallade 

familjer, där antikvor och sanserifer är de vanligast förekommande (Se bild 2). Dessa kan 

sedan delas in i teckensnittsvarianterna fet, halvfet, mager, bred, kursiv, rak och normal.99 

Antikvor kännetecknas genom att de har serifer, vilket kan liknas vid små fötter på 

bokstäverna, samt att de har varierande tjocklek på de olika delarna av bokstäverna. Antikvor 

har mycket hög läsbarhet och är därför vanligt förekommande i böcker.  

 Serifer var något som romarna började med och uppstod då de knackade in text i sina 

monument. Det bildades då ett litet jack under varje bokstav när sista knackningen med 

mejseln gjordes. Detta teckensnitt kallades kapitalskrift och innehöll endast versaler. Under 

följande århundraden ändrades utseendet på bokstäverna och fick ett rundare formspråk. 

Under 1400-talet började dock bokstavsformgivare i Venedig att åter inspireras av romarnas 

kapitalskrift med serifer. Romarnas kapitalskrift kallades då antikva, som betyder ”den 

gamla”. Vid denna tidpunkt började man dessutom för första gången blanda versaler och 

gemener i samma text. Tidigare hade de använts var för sig.100  

 När det istället gäller sanserifer kännetecknas dessa av att de saknar serifer och att 

linjerna i bokstäverna är jämntjocka. Ordet sanserif betyder just ”utan serifer”. Denna typ av 
                                                
96 Erving Goffman, Gender Advertisements, 1976, s. 41. 
97 Bo Bergström m.fl., Medieboken: Grafisk kommunikation, 1999, s. 42. 
98 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 124, 126. 
99 Bo Bergström m.fl., 1999, s. 51. 
100 Bo Bergström, 2009, s. 124 – 125. 
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teckensnitt är betydligt yngre än antikvorna eftersom sanseriferna utvecklades först under 

1800-talet medan de antikvor som idag används härstammar från 1400-talet. Sanserifskrift 

används främst till rubriker, bildtexter och skyltar.101 Det finns dock vissa teckensnitt som 

inte räknas till varken antikvor eller sanserifer, men dessa är mindre vanliga. Exempel på 

sådana teckensnitt är bland annat mekaner, skripter och fria stilar. Mekaner är kraftiga 

teckensnitt som är vanliga i affischer och ofta upplevs som klumpiga. Till skripter räknas 

bland annat skrivstilsliknande teckensnitt. Till fria stilar räknas teckensnitt som är svåra att 

tyda och som inte passar in i andra teckensnitt. De har ett begränsat användningsområde men 

kan exempelvis användas till logotyper.102 

 Inom grafisk formgivning är begreppen osynlig och synlig typografi vanligt 

förekommande. Den osynliga typografin återfinns exempelvis i brödtexten på en bok. Man 

läser och koncentrerar sig på innehållet utan att tänka på textens utseende som sådant. Den 

blir även osynlig i bemärkelsen att länken mellan författare och läsare blir osynlig. Fördelen 

med detta är att typografin inte stör läsarens läsning av innehållet. När det istället gäller synlig 

typografi innebär det att bokstäverna är iögonfallande. Det kan exempelvis vara en 

omslagsrubrik skriven i stora, tjocka bokstäver med starka färger. Texten sticker därmed ut 

utseendemässigt och blir mer synlig än exempelvis en mening i en boksida.103 Den synliga 

typografin väcker uppmärksamhet, förstärker det grafiska budskapet och förhöjer dramatiken 

på det aktuella omslaget. 

 Vid val av teckensnitt måste formgivaren först och främst sätta sig in i manuset för att 

få en uppfattning om sammanhanget, vilka känslor som ska förmedlas och så vidare. 

Formgivaren måste försöka föreställa sig vilka förväntningar och värderingar mottagaren kan 

tänkas ha på omslaget som helhet. Teckensnittet måste vara lätt att läsa och passa till bildens 

sammanhang. Arbetet med att välja teckensnitt till ett visst sammanhang kallas att 

typografera.104 Ytterligare en sak formgivaren måste ha i åtanke är ord läses som om de vore 

bilder. Alltså läses ord som enheter och inte sammansatta bokstäver. Det gör att läsningen 

görs rytmiskt och att ögat gör små hopp mellan orden som hjärnan automatiskt sätter ihop till 

meningar och sammanhang.105 Det är detta fenomen som gör att man ibland råkar hoppa över 

ett ord i synnerhet då man ska läsa en text högt. Det beror på att ögat hela tiden är steget före 

                                                
101 Bo Bergström, Effektiv visuell kommunikation, 2009, s. 128.  
102 Ibid, s. 129. 
103 Bo Bergström m.fl., Medieboken: Grafisk kommunikation, 1999, s. 43. 
104 Ibid s. 56; Bo Bergström, 2009, s. 130. 
105 Ibid, s. 132. 
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och läser orden som enheter snarare än bokstavskombinationer. Ser man exempelvis på 

nyheterna är det ofta man hör nyhetsankaret av misstag läsa fel och hoppa över ord  

 Det finns en mängd faktorer som skapar hög läsbarhet, även om det enligt Bo 

Bergström är svårt att peka ut exakt vad det är. Han menar dock att forskning visar att vi har 

lättare att läsa de teckensnitt vi är vana vid, samt att förekomsten av serifer på bokstäverna har 

stor betydelse. Seriferna skapar en slags linje för textraderna vilket gör det lätt för ögonen att 

följa texten.106 Detta är anledningen till att antikvor och framförallt teckensnittet Times är 

mycket vanligt i framförallt böcker. De ger texten hög läsbarhet. Givetvis finns ytterligare ett 

antal faktorer som spelar in i valet av teckensnitt, men de som här tagits upp är enligt min 

mening de mest centrala.  

 

Semiotik och tecken 

I artikeln Bildens retorik (1964) diskuterar Roland Barthes, professor i litteratursemiologi, 

semiotik som arbetsredskap för att analysera reklam. Inom semiotiken betraktas 

kommunikation som ”skapandet av betydelse i meddelanden.”107 Utgångspunkten i artikeln är 

en reklamannons för pasta, och enligt Barthes är semiotik mycket användbart vid analys av 

reklambilder eftersom bilden och tecknen i bilden har avsiktlig betydelse i syfte att få kunden 

att vilja köpa produkten. Enligt min mening har begreppet tecken för Barthes innebörden av 

de olika beståndsdelar eller grupperingar av motiv som finns i en bild då det gäller 

reklambilder. Då Barthes skriver om tecken avser han enligt min mening bildens mindre 

beståndsdelar som var och en kan analyseras, eller grupperingar av delelement inom motivet. 

Tecknen i bilden bör ha en avsiktlig mening att vara just tecken i ett budskap för att 

mottagaren av budskapet ska tolka dem som tecken.108 Eftersom reklam innehåller kodade 

meddelanden och har ett mycket genomtänkt budskap har reklamproducenterna noga tänkt 

igenom bilden och de tecken som används i varje bild. Tecknen måste vara så tydliga som 

möjligt för att betraktaren ska kunna tolka bildens budskap korrekt. Barthes menar att det 

finns tre slags meddelanden i reklambilder; det språkliga meddelandet, det denoterade 

meddelandet och det konnoterade meddelandet. Dessa bör dock inte betraktas som 

kronologiska i denna ordning, eftersom en bild och dess tecken inte läses linjärt utan 

                                                
106 Bo Bergström m.fl., Medieboken: Grafisk kommunikation, 1999, s. 60. 
107 John Fiske, Kommunikationsteorier, 2007, s. 69. 
Roland Barthes, ”Bildens retorik”, Tecken och tydning, 1976, s. 114; Roland Barthes, 
http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/roland-barthes, 12-05-10. 
108 Anne D’Alleva, Methods & Theories of Art History, 2005, s. 29. 
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individuellt.109 Exempelvis läses inte en tavla på exakt samma sätt av olika betraktare, utan 

ögat dras till olika delar utifrån betraktarens tidigare erfarenheter och förförståelse. Det är 

således en skillnad i läsning av bilder i förhållande till text, eftersom texten alltid läses från 

vänster till höger i västvärlden. 

 Det språkliga meddelandet syftar till det meddelande som sänds genom bildens 

tillhörande text, vilken exempelvis kan vara varumärket som saluförs i reklamen eller en 

tillhörande bildtext. Eftersom västerlänningar tillhör en mycket skriftcentrerad civilisation 

(istället för muntlig), är det ytterst ovanligt att en bild förekommer utan tillhörande text. 

Texten fyller två funktioner i bildens sammanhang; förankring och avbyte. 110  Genom 

förankring får betraktaren hjälp att placera bilden i ett sammanhang och därmed underlätta en 

korrekt tolkning av budskapet. Texten kan även bidra till att säga något om vilket 

språk/världsdel bilden relaterar till. De flesta i Sverige är nog överens om att exempelvis titeln 

Niceville inte signalerar att den kommer från Sverige, utan snarare att den ger ett 

amerikanskt/engelskt uttryck. Barthes exemplifierar genom att beskriva en reklambild för en 

viss konserv. Bilden visar ett antal äpplen spridda runt en stege. Utan något språkligt 

meddelande skulle betraktaren kunna tolka bilden på en mängd olika sätt, så för att leda in 

betraktaren på rätt tankespår står det ”som om ni gjort en runda i er trädgård” i bildtexten. 

Bilden får därmed innebörden att konserven innehåller råvaror av så hög kvalitet som om de 

varit egenhändigt odlade. Hade texten saknats är det möjligt att vissa hade betraktat bilden 

som om den uttryckte att det varit dålig äppelskörd eller liknande. Texten fungerar alltså som 

en slags bildens dirigent och leder betraktaren mot en korrekt tolkning.111  

 Som jag ser det menar Barthes att den avbytande texten är lika viktig som bilden för att 

budskapet ska nå fram.112 Han exemplifierar med en textdialog i en film. Låt säga att man ser 

en film på ett främmande språk. Man är då beroende av att ha en textremsa på ett språk man 

själv behärskar för att kunna följa med i bilderna/handlingen. I reklambilder är denna typ av 

text ofta mycket enkel och riktar sig till en jäktad betraktare som inte hinner läsa exempelvis 

en bildbeskrivning och är vanligt förekommande i exempelvis annonser, där det gäller att 

snabbt fånga betraktarens intresse. Textens förankrande funktion är dock betydligt vanligare 

än den avbytande funktionen.113 

                                                
109 Roland Barthes, ”Bildens retorik”, Tecken och tydning, 1976, s. 116. 
110 Ibid, s. 119 – 120. 
111 Ibid, s. 121 – 122. 
112 Ibid, s. 122. 
113 Ibid, s. 121 – 122. 
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 Det denoterade meddelandet avser den uppenbara betydelsen i tecknet man ser.114 Som 

jag ser det avses här ett, i den mån det är möjligt, värderings- och tolkningsfritt meddelande. 

Jag kan exemplifiera genom att man tänker sig ett krucifix. Det man bokstavligt talat ser är då 

en människa som hänger på ett kors (denotativt meddelande). Barthes kallar denna typ av 

meddelande för ett slags bildens ”oskyldiga” tillstånd.115 Vad betraktarens därefter lägger för 

associationer och värderingar i det denotativa meddelandet varierar mellan olika kulturer, och 

det krävs att man ska ha samma referensramar för att förstå symboliken. Det denotativa 

meddelandet leder således vidare till det konnotativa meddelandet, vilket syftar till de 

gemensamma associationer och värderingar människor från samma kultur relaterar till det 

denotativa meddelandet/tecknet.116 För att återgå till exemplet med krucifixet menar jag att vi 

som bor i Sverige och som har en västerländsk bakgrund tolkar krucifixet som en symbol för 

kristendomen; att det är Jesus som korsfästs på korset. Enligt min mening syftar alltså 

konnotationen enligt Barthes till de gemensamma associationer människor från samma kultur 

gör till det specifika tecknet.117 Om man istället tillhör en annan kultur lägger man kanske 

ingen särskild innebörd i krucifixet, eller att man betraktar det som en symbol för en påhittad 

historia och en tro man inte anser sig tillhöra. Konnotation har alltså inte att göra med de 

associationer en specifik individ får av ett visst tecken, utan det avser istället de associationer 

som en hel grupp eller kultur får av tecknet. Dock kan naturligtvis betraktaren fylla tecknet 

med ytterligare innebörd utifrån sin egen förförståelse, men då utöver det konnotativa 

meddelande som kan utläsas av hela den kultur i vilken tecknet tillkommit. I och med att det 

konnotativa meddelandet varierar mellan olika kulturer är det även föränderligt över tid, 

eftersom vissa tecken får en annan innebörd med tiden. Ett exempel på detta är hakkorset, 

som i Indien är en gammal lyckobringande symbol för solen, medan det i västerlandet istället 

är en symbol för nazismen.118  

 Att ett tecken får betydelse är således en aktiv process i samspel med betraktaren och 

det objekt som tecknet representerar. 119  Semiotik kan betraktas som en slags 

                                                
114 Roland Barthes, ”Bildens retorik”, Tecken och tydning, 1976, s. 122 – 123; John Fiske, 
Kommunikationsteorier, 2007, s. 118. 
115 Roland Barthes, 1976, s. 123. 
116 Ibid, s. 126; John Fiske, 2007, s. 119. 
117 Det finns två sätt att tolka Barthes begrepp. Vissa forskare menar i likhet med mig att denotation är den 
uppenbara betydelsen av tecknet, t.ex. man på kors i exemplet med krucifixet. Konnotationen är de associationer 
som delas av en hel kultur, t.ex. att det är Jesus på korset, och att konnotation inte har att göra med individuella 
associationer till tecknet. Andra menar istället att i ovanstående exempel skulle betydelsen Jesus vara denotativ, 
och att konnotationen är de individuella associationer betraktaren får till tecknet (Jesus på korset).  
118 Hakkors/Svastika, http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/svastika?i_h_word=hakkors, 12-05-08. 
119 John Fiske, 2007, s. 69. 
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kommunikationsprocess, förutsatt att tecknet har ett syfte. Om tecknet inte har ett syfte är det 

ingen kommunikationsprocess eftersom det då inte handlar om att någon vill förmedla ett 

meddelande som ska tas emot av någon. 

 

Bokomslagets historiska utveckling och roll i marknadsföring 

Bokomslaget fyller en viktig funktion då en bok ska marknadsföras. Det är viktigt att ha ett 

omslag som passar bokens genre och som stämmer överens med de förväntningar kunden kan 

tänkas ha på boken. Det finns ett flertal studier om bokbindning, men om just bokomslag 

finns inget större verk som tar upp dess utveckling och historia. Det pappersomslag som finns 

på inbundna böcker hade förr i tiden låg status och de slängdes i stort sett alltid efter köpet. 

Omslaget ansågs vara ett skyddsemballage som skulle bevara boken fin medan den fanns till 

salu. Att spara omslaget var därför att jämföra med att låta nyinköpta kläder ligga kvar i 

påsen.120 Det var istället bokens inbindning som var det ”riktiga” omslaget som skulle synas.  

 De första pappersomslagen utvecklades i England under 1800-talet. (Dessförinnan hade 

böcker oftast en inbindning av skinn eller tyg, där det sistnämnda var ett billigare alternativ.) 

Meningen var att böckerna skulle kunna ligga framme och fungera som en slags 

inredningsdetalj, och fokus lades därför endast på bokens framsida gällande omslaget. 

Omkring 1900-talets början blev bokomslag allt vanligare. På baksidan började det dyka upp 

korta texter om boken, dock inte den typ av summeringar vi idag är vana att hitta på baksidan 

av böcker. Det var ovanligt med bildmotiv på omslagen så länge det inte gällde barnböcker. 

Förläggarna blev emellertid med tiden alltmer medvetna om att bokomslaget säljer boken och 

därmed har en viktig roll i marknadsföringen.121 Tiden fram till första världskriget präglades 

av ett tilltagande intresse för reklam och marknadsföring. England ville efterlikna USA, där 

man övergick från att sälja varor genom mått och vikt och istället börjat sälja färdiga varor i 

vackert utformade förpackningar. I bokbranschen ansågs omslagen ha en fördel genom att 

dessa kunde användas för att kategorisera böckerna utifrån genre och därmed bli lättare för 

kunden att hitta vad de sökte. Vid denna tid invaderades västvärlden av visuella bilder. Det 

blev enklare och billigare att framställa bilder och reklam blev allt vanligare, men den kanske 

viktigaste anledningen till den visuella bildens uppsving var de rörliga bildernas intåg i 

samhället genom film.122  

                                                
120 Allan Powers, Front Cover, 2006, s. 6. 
121 Ibid, s. 7; Nicole Matthews, ”Introduction”, Judging a Book by Its Cover, 2007, s. xii. 
122 Allan Powers, 2006, s. 7. 
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 Under första världskriget och dess efterdyningar var västvärldens ekonomiska läge 

kritiskt, vilket kom att speglas i bokbranschen. Exempelvis hade många konstnärer stora 

problem med att försörja sig och de åtog sig att göra omslag åt förlagen. På grund av detta 

kunde förlagen pryda sina böcker med verk av stora konstnärer som endast fick en 

struntsumma betalt för arbetet. I Frankrike, Italien och Tyskland var det till skillnad från 

England vanligare med bokomslag i enfärgat papper. Till följd av den ekonomiska 

depressionen i samband med första världskriget började förlagen att i allt större utsträckning 

tillverka böcker med pappersomslag istället för traditionell inbindning med hårda pärmar 

klädda med skinn eller tyg. Detta för att hålla kostnaderna nere. Pappersomslag hade funnits 

tidigare, men det var inte förrän nu de slog igenom på riktigt. Dessa omslag påminde om det 

vi idag kallar pocketböcker. Än idag råder stor skillnad mellan inbundna böcker och 

pocketböcker. De inbundna är på alla vis mer påkostade, medan pocketböckerna är ett 

betydligt billigare alternativ för såväl förlagen som kunderna.123  

 Då en bok ska ges ut i pocket är det enligt Alan Powers, fil. Dr. i Konsthistoria, vanligt 

att omslaget till den inbundna utgåvan överförs till pocketboken. Detta för att slippa bekosta 

formgivning av ett nytt omslag, men också för att den inbundna boken ofta hunnit skaffa sig 

en visuell identitet som man vill ska synas i pocketutgåvan. 124  Sedan 1930-talet har 

efterfrågan på pocketböcker bara ökat och ökat. Att det skulle vara vanligt att omslaget från 

den inbundna utgåvan överförs till pocketutgåvan är dock enligt Eva Gedin, förlagschef för 

skönlitteratur på Norstedts, inte särskilt vanligt i Sverige. Hon menar istället att det tvärtemot 

vad Powers säger är vanligt att pocketutgåvor får nya omslag istället för originalomslagen på 

de inbundna utgåvorna. Detta i syfte att kommersialisera pocketböckerna. Möjligen kan det 

vara tvärtom i USA eller Storbritannien. Det framgår inte i Powers bok vilken plats han har 

som utgångspunkt för sitt resonemang, men eftersom han är verksam vid universitetet i 

Cambridge borde det dock vara Storbritannien som är utgångspunkten. Gedin menar att 

pocketböcker oftast har en yngre målgrupp än de som köper inbundna böcker. Yngre 

människor vill hellre lägga pengar på annat och vill helst ha en billig bok, varför pocket 

därför är ett bra alternativ för denna målgrupp.125  

 En intressant aspekt av att förlagen i allt större utsträckning började producera 

pocketböcker under 1930-talet var att dessa billiga omslag var ett uttryck för 

                                                
123 Allan Powers, Front Cover, 2006, s. 7. 
 Nicole Matthews, ”Introduction”, Judging a Book by Its Cover, 2007, s. xii. 
124 Allan Powers, 2006, s. 7. 
125 Intervju med Eva Gedin, Förlagschef Norstedts Skönlitteratur, 2012-04-03. 
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funktionalismen.126 Form och funktion hörde samman. Förlagen resonerade som så att många 

läsare valde att binda om de böcker de ville spara, framförallt för att få ett enhetligt utseende 

på böckerna hemma i bokhyllan. Andra läsare köpte böcker i syfte att ha som förströelse på 

de allt vanligare semestrarna och ville följaktligen inte släpa på tunga böcker. Varför då lägga 

pengar på dyra hårda pärmar med tillhörande pappersomslag? 

 Under 1940-talet började filmindustrin ibland samarbeta med förlagen. Böcker som 

filmatiserats kunde få ett omslag med bilder ur filmen.127 Från 1950-talet och framåt började 

butikerna fronta böcker istället för att förvara dem med ryggarna utåt. Skyltning och 

bokomslagens utformning kom därmed att få en allt viktigare roll i marknadsföringen. Detta 

gällde i synnerhet reseböcker, där bilder av resmålet fick pryda omslaget. Detta skedde vid en 

tid då allt fler människor fick möjlighet att resa på semester långt bort.128 Bokbranschen var 

med största sannolikhet inspirerad av det sätt på vilket filmer marknadsfördes med 

affischer.129  

 Formgivning av bokomslag är en fristående process jämfört med själva brödtextens 

utformning. Särskilda formgivare anlitas och det gäller för bokomslaget att sticka ut. Att 

formge ett bokomslag är svårt eftersom det visuella fältet hela tiden förändras. Det som 

betraktas som ett säljande omslag idag är det förmodligen inte om tre år och så vidare. För att 

en kund ska överväga att köpa en viss bok krävs det att omslaget lyckas fånga kundens 

intresse, något som kan sägas vara lättare sagt än gjort. För vad är ett intressant bokomslag?  

 År 1985 gjorde Marie Bergholm på Handelshögskolan i Stockholm en välrenommerad 

undersökning om just bokomslag. Hon gjorde omfattande psykologiska undersökningar av 

hur bokhandelskunder reagerade inför vissa bokomslag. Hennes resultat visade att de omslag 

som innehöll starka kontraster uppmärksammades i större utsträckning än om kontrasten var 

svag. Omslag med en bild av en kvinna mot ljus bakgrund var särskilt uppskattade av de 

kunder som föredrog romaner. Ett annat resultat visade att omslag med bilder av en kvinna 

sällan ansågs tillhöra en deckare.130 Varför framgick dock inte. Oavsett läsintresse har vi 

alltså vissa förutfattade meningar om hur omslag till olika genrer förväntas se ut, men det är 

svårt att sätta fingret på vad det är. Jag ska dock försöka ta reda på detta i min analys längre 

fram. Ytterligare en slutsats som Bergholm kom fram till var att kunderna hade en mer positiv 

inställning till omslag som de redan sett ett antal gånger. Bergholm hävdar utifrån detta att det 
                                                
126 Alistair McCleery, ”The Paperback Evolution”, Judging a Book by Its Cover, 2007, s. 3 – 4. 
127 Nicole Matthews, ”Introduction”, Judging a Book by Its Cover, 2007, s. xiii. 
128 Ibid, s. xiii. 
129 Ibid, s. xiii. 
130 Marie Bergholm, Vad är ett attraktivt omslag?, 1985, s. III. 
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är ett skäl till att låta böcker ingå i serier med liknande grafisk profil. Kunden dras till de 

följande delarna i serien om de tyckte om den första delen.131  

 Att omslaget har mycket stor betydelse märks inte minst då man genom att ge ut en 

gammal bok med ett nytt omslag vanligen ökar dess försäljning markant.132 Detta är ett tydligt 

uttryck för att omslag blir omoderna, boken ser plötsligt inte lika intressant ut längre. 

Lösningen blir då att uppdatera omslaget vilket är ett knep som ofta fungerar. Enligt Angus 

Philips, Director of the Oxford International Centre for Publishing, är bokomslaget även 

klassrelaterat. Han hävdar att forskning visar att läsandet ökar med ålder, inkomst och 

utbildning. Philips menar att böcker och dess utseende blir en slags accessoar. Han 

sammanfattar det genom att påstå att folk har missuppfattat böcker som om deras funktion var 

enbart att läsas. Istället köper folk böcker beroende på vad de hört andra säga om dem, vad 

som är trendigt etc. Att ge bort en bok blir en slags identifiering, en slags statussymbol 

beroende på typ av bok. Han menar även att de som idag köper inbundna böcker ofta är 

samlare som vill behålla böckerna.133 Enligt min mening fungerar en inbunden bok dessutom 

som en statussymbol. Den är betydligt dyrare än en pocketbok och genom sin utformning 

finare att ha i bokhyllan. Pocketböcker konsumeras på ett annat sätt, de ger snarare uttryck för 

en ”slit-och-släng-mentalitet.” 

 Philips hävdar att den kanske viktigaste faktor som en kund tittar efter på omslaget är 

författarnamnet. Kunden köper böcker av författare de känner till.134 Just igenkänningsfaktorn 

är något som även Marie Bergholm tar upp i sin undersökning. Omslag vars grafiska profil 

liknar varandra har kunden en mer positiv inställning till. Författaren kan därför ofta liknas 

vid ett varumärke. Problemet med det är att författaren lätt cementeras i en viss genre. Ett 

alternativ för författaren blir därför att ibland använda sig av pseudonym.135 

 Större delen av de som läser böcker är kvinnor, varför förlagen ofta riktar intresset mot 

just kvinnor då nya omslag ska formges. Det har dessutom visat sig att det är viktigt för 

kunderna att kunna kategorisera böckerna beroende på om det är en bok för kvinnor eller 

män. Detta är främst viktigt för de manliga läsarna, där de flesta inte vill läsa en bok som kan 

uppfattas som en bok riktad till kvinnor. Kvinnor har däremot inga problem med att läsa 

böcker som anses riktade till män.136 Även Eva Gedin talar om kvinnor som den största 

                                                
131 Marie Bergholm, Vad är ett attraktivt omslag?, 1985, s. IV. 
132 Angus Philips, ”How Books Are Positioned in the Market”, Judging a Book by Its Cover, 2007, s. 19 – 20. 
133 Ibid, s. 20 – 21. 
134 Ibid, s. 21. 
135 Ibid, s. 25. 
136 Ibid, s. 23. 
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målgruppen bland läsarna, något även jag själv märkt av då jag jobbat i bokhandel. Enligt min 

mening har exempelvis större delen av de romaner som getts ut i Sverige de senaste åren 

handlat om kvinnliga huvudkaraktärer. Angus Philips menar som sagt att läsandet bland annat 

ökar i takt med utbildningsnivå. Bland de som tog en akademisk examen vid universitet och 

högskolor i Sverige 2006-2007 var antalet kvinnor 33 940 och antalet män 17 860.137 Det var 

alltså en mycket större andel kvinnor som tog en eftergymnasial examen.  Det 

överensstämmer enligt min mening med Philips hypotes om att läsande ökar i takt med 

utbildning, och att förlagens främsta kundkrets utgörs av kvinnor. 

 Det förefaller således vara av stor vikt för kunderna att inte förknippas med något som 

inte anses vara socialt accepterat utifrån deras ålder, kön och så vidare. Läsaren ska kunna 

sitta och läsa på bussen med boken väl synlig utan att behöva skämmas. Detta blir tydligt 

exempelvis när det gäller utgivningen av böckerna om Harry Potter. Där gjordes ett omslag 

för vuxna och ett för barn- och ungdomar, trots att innehållet var detsamma.138 Vuxna ville 

inte köpa en bok för eget bruk vars utsida såg ut att rikta sig till barn, och för att locka även 

unga läsare behövdes ett mer ungdomsinriktat omslag. Det är även intressant att de båda 

utgåvorna oftast förvarades på helt olika platser i butikerna, trots att det som sagt var samma 

bok.139 

 Beroende på genre är det ofta samma färgskala på böcker. Kanske för att det omedvetet 

hjälper kunden att hitta till rätt avdelning i bokhandeln? Exempelvis har romaner om 

relationer och sådant som traditionellt sett betraktas som kvinnliga intressen ofta 

pastellfärgade omslag. Rosa har länge varit dominant, men har på senare tid fått konkurrens 

av lila i ett försök att komma bort från den traditionella ”flick-stämpeln.” Ett annat exempel är 

deckare, skräck och science fiction vars omslag ofta går i svart eller andra mörka färger, gärna 

med guldtext.140 Ett typiskt deckaromslag i Sverige har enligt Gedin dova, hotfulla färger 

såsom exempelvis grönt och blått samt signalerar en viss plats eller miljö där berättelsen 

utspelar sig.141 Uppfattningar om vad som är gångbart inom formgivning av bokomslag 

varierar givetvis i olika länder, men det som här tas upp förefaller vara allmänt gällande i 

västvärlden.  

                                                
137 På tal om kvinnor och män: Lathund om jämställdhet 2008, 2008, s. 37. 
138 Angus Philips, ”How Books Are Positioned in the Market”, Judging a Book by Its Cover, 2007, s. 22, 30. 
139 Ibid, s. 22 – 23. 
140 Ibid, s. 24. 
141 Intervju med Eva Gedin, Förlagschef Norstedts Skönlitteratur, 2012-04-03. 
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KAPITEL 3 – OMSLAGEN TILL MÄN SOM HATAR KVINNOR 
Män som hatar kvinnor (2005, pocketutgåvan släpptes 2006) är den första delen i en 

deckartrilogi skriven av framlidne Stieg Larsson. Enligt Eva Gedin, Larssons förläggare och 

numera förlagschef för Norstedts Skönlitteratur, har Män som hatar kvinnor sålt i ca 3 

miljoner exemplar bara i Sverige. Det är en extrem försäljningssiffra i ett land med ca 9 

miljoner innevånare. Av dessa är ungefär hälften pocketböcker. Det innebär alltså att ca 30% 

av Sveriges befolkning har köpt boken och att den finns i nästan varje hem. År 2008 gjordes 

en filmatisering av boken, också den en enorm succé. Boken har haft sådan framgång att den 

till och med filmatiserats i USA sedan den svenska filmens släppts. Att en bok filmatiseras två 

gånger är mycket ovanligt. Den första delen följdes av Flickan som lekte med elden (2006) 

och Luftslottet som sprängdes (2007).142   

 Då Män som hatar kvinnor släpptes var Stieg Larsson relativt okänd för de flesta. Gedin 

berättar att de under arbetet med att ta fram ett omslag studerade en mängd deckaromslag och 

att de ville göra något annorlunda och nytänkande. Lösningen blev ett omslag som till 

utseendet påminner om omslag till tidskrifter, detta eftersom tidskriften Millennium är en 

central del i handlingen. Tidningstypografin är för övrigt återkommande genom hela boken, 

där varje ny kapitelsida påminner om en tidskrift. Omslaget skulle ge ett spännande och 

otäckt intryck, och kom slutligen att formges av Jörgen Eineus.143  

 Författarnamnet var nytt och fräscht och fick en framträdande plats på omslaget. Boken 

har en stark titel och man valde att lägga den som en underrubrik till författarnamnet. Ansiktet 

på bilden i omslaget är inte en specifik person utan ska snarare betraktas som ett mordoffer.  

Gedin menar att omslagets målgrupp är en bred deckarpublik från 25-30 år och uppåt. I och 

med de stora försäljningssiffrorna är den svenska marknaden ganska mättad. Hon tror att den 

dag det blir aktuellt med en ny upplaga kommer omslaget innehålla bilder ur filmen och rikta 

sig till en ny målgrupp, alltså till de som tidigare varit för unga för att läsa boken. Gedin 

menar även att yngre målgrupper ofta föredrar pocket framför inbundna böcker, eftersom 

unga människor hellre vill lägga pengarna på annat. Pocketböcker blir därför mer 

kommersiella än inbundna böcker.144  

 

                                                
142 Intervju med Eva Gedin, Förlagschef Norstedts Skönlitteratur, 2012-04-03. 
143 Ibid, 2012-04-03; E-post från Niclas Albinsson, Projektledare Norma Communication AB, 2011-10-18. 
144 Intervju med Eva Gedin, 2012-04-03. 
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Handlingen 

Handlingens huvudpersoner utgörs av journalisten Mikael Blomkvist som jobbar på 

tidskriften Millennium, samt datahackern Lisbeth Salander. Blomkvist har just dömts till tre 

månaders fängelse för att ha publicerat ”falska” uppgifter om en högt uppsatt finansman. 

Någon stjäl Blomkvists bevismaterial varför han blir dömd för förtal trots sin grundliga 

research. Fängelsedomen ska träda i kraft efter ett halvår och fram till dess är Blomkvist en fri 

man.  

 Då rättegången är avslutad kontaktas Blomkvist av en äldre man vid namn Henrik 

Vanger, som i sin krafts dagar var en av Sveriges mäktigaste industriledare. I 40 år har Henrik 

Vanger försökt bringa klarhet i vad som hänt hans 16-åriga brorsdotter Harriet, som försvann 

under mystiska omständigheter under 1960-talet. Någon kropp hittades aldrig och ingen har 

lyckats ta reda på vad som hänt henne. Harriet brukade varje år ge Henrik en torkad, inramad 

blomma på födelsedagen, något som fortsatt sedan hon försvann. Henrik tror att hon blivit 

mördad och att någon vill spela honom ett grymt spratt genom att varje år påminna honom om 

Harriet och hennes försvinnande.  

 Blomkvist har fram till rättegången varit en mycket välrenommerad journalist, men 

efter fadäsen med fängelsedomen är allmänhetens förtroende för honom lågt och han tvingas 

ta ett uppehåll från arbetet på tidningen. Henrik Vanger bestämmer sig därför för att kontakta 

Blomkvist för att få hjälp med Harriets försvinnande. Han vill en gång för alla försöka få reda 

på vad som faktiskt hände den där dagen för 40 år sedan. Blomkvist tar sig an fallet trots stor 

skepsis om att det ska gå att lösa ett så gammalt försvinnande, men tackar ja eftersom han 

ändå inte har något jobb för tillfället. Under arbetet lär han känna Lisbeth Salander, en 24-årig 

kvinna med ett trassligt förflutet. Lisbeth, som har fotografiskt minne och arbetar som 

professionell hacker, blir Blomkvists kompanjon under arbetet med fallet Harriet.  

 Trots deras mycket olika personligheter blir Blomkvist och Salander ett välfungerande 

team. Allteftersom arbetet fortgår uppdagas en rad ouppklarade sadistiska ritualmord från 

1960-talet som heller aldrig klarades upp, men som Blomkvist och Salander misstänker har 

kopplingar till Harriets försvinnande. Boken får en mycket spännande upplösning och 

Harriets försvinnande får till slut sin förklaring. 
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Beskrivning av bokomslaget 

Omslaget till Män som hatar kvinnor är tryckt med fyrfärgstryck på enkel kartong med blank 

laminering.145 (Se bild 3.) Det domineras av ett foto av ett människoansikte, vilket fyller 

större delen av bokomslaget. Bakgrunden är svart och ger ingen uppfattning om i vilket 

sammanhang ansiktet är avbildat. Längst upp till vänster i omslaget står ett citat från en 

recension. Därunder står texten ”millennium” samt ”Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander 

löser gåtan Harriet.” I övre högra hörnet finns en blå ruta med bokförlaget Månpockets 

logotyp. Nere till höger i omslaget står det skrivet ”En kriminalroman av”, och därunder 

författarens namn. Under författarnamnet står bokens titel.  

 Förgrunden utgörs av det ansikte som fyller en stor del av omslaget. Fotot av ansiktet är 

frilagt och har kanter som övergår i den svarta bakgrunden, vilket gör att betraktaren inte ser 

var ansiktet börjar och slutar i förhållande till bakgrunden. Bilden av ansiktet är beskuren från 

pannan och hakan och det är således en närbild där endast ansiktet framträder. Varken hår 

eller öron är synliga på grund av att belysningen gör att ansiktet tonar över i den svarta 

bakgrunden. Huden på kinder och näsa är fräknig. Ögonen är slutna och täckta med något 

som liknar rektangulära tejpbitar med rutig struktur. Tejpen sitter fast runt ögonen samt på 

ögonlocken och ögonbrynen. Hela ansiktet är svagt belyst ovanifrån framför ansiktet, och just 

området kring ögonen är den punkt som är starkast belyst och därmed mest synlig. Ljuset är 

svagt gröntonat. Ögonen, kinderna och hakan utgör en nedåtvänd trubbig triangel med ögonen 

som bas. Ansiktet saknar känslouttryck och ger ett intryck av likgiltighet. Ögonen är den 

punkt till vilken betraktarens blick först dras då man betraktar omslaget. 

 I bilden saknas mellangrund, och den svarta bakgrunden gör att betraktaren inte får 

någon ledtråd om var fotot tagits och i vilket sammanhang den avbildade befinner sig. 

Avsaknaden av mellangrund gör att bildrummet blir grunt. Fotot ger ett lugnt och stillsamt 

intryck med mjuka former och linjer. Det enda som ger ett kantigt och vasst intryck är 

tejpbitarna som täcker ögonen. Det lugna intrycket förstärks av det ljus som ansiktet 

fotograferats i. Belysningen är svag och en aning gröntonad. Huruvida den avbildade är en 

man eller kvinna framgår inte. I och med att ansiktet framträder mot en helsvart bakgrund 

utgör ansiktet en stark kontrast mot bakgrunden. 

 Den citerade recension som står skriven uppe i vänstra hörnet på omslaget lyder: ”en 

fullständigt sanslös, sprakande, välskriven och djupt tillfredsställande läsupplevelse för 

spänningsnarkomaner och hämndgiriga deckarentusiaster.” Citatet är signerat ”Borlänge 

                                                
145 E-post från Désirée Molinder, Produktionsledare Bonnierförlagen AB, 2012-04-16. 
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tidning” och både citatet och signaturen är skriven med gemener i liten vit sanserifstil. 

Textraden ”millennium” som står därunder med stora gemener i sanserifstil är skriven i en 

något ljusare transparent färg där underlaget (pannan) lyser igenom. Därunder återfinns 

textraden ”Mikael Blomkvist och Lisbeth Salander löser gåtan Harriet, skrivet i ett vitt 

teckensnitt som ser ut att vara en blandning mellan antikva och mekan. De två första namnen 

är skrivna i fetstil med versaler medan resten av meningen är skriven i gemener.  

 När det gäller författarens namn står det skrivet med stora fetstilta versaler i vit 

antikva/mekanstil i omslagets nedre högra hörn. De kraftiga bokstäverna i vitt gör att ”Stieg 

Larsson” är den mest synliga delen av omslaget. Författarnamnet flankeras på ovansidan av 

texten ”en kriminalroman av”, samt nedanför av bokens titel Män som hatar kvinnor. Båda 

dessa textrader är skrivna med mörkgula versaler i antikva/mekanstil.  

   

Analys av vad bokomslaget kommunicerar  

Vad kommunicerar omslaget till betraktaren? Det första meddelandet i reklambilder som 

Barthes anger är det språkliga. I detta fall är det språkliga meddelandet förankrande, och 

betraktaren får veta att boken heter Män som hatar kvinnor, att ordet ”millennium” är centralt 

för handlingen och att författaren heter Stieg Larsson. Genom det recensionscitat som finns 

återgivet längst upp till vänster på omslaget får betraktaren även veta att det är en deckare 

som recensenten beskriver som sanslöst välskriven. Detta citat bidrar till att ge boken en 

kvalitetsstämpel, vilket i sin tur ger betraktaren en positiv förförståelse i och med att det 

positiva omnämnandet påverkar betraktaren att tro att det är en bra bok. 

 Till det språkliga meddelandet hör även författarnamnet, vilket är iögonfallande och 

tydligt placerat med stora, fetstilta bokstäver på den mörka omslagsbilden. Personligen tolkar 

jag utformningen och färgen på författarnamnet som ett uttryck för att det liksom Eva Gedin 

sa var en helt ny och fräsch författare. Den vita färgen bidrar enligt min mening till att skapa 

ett intryck av att det är ett nytt namn, att Stieg Larsson genom sin debut är ”vit och ren.” Jag 

får även intrycket att förlaget vid lanseringen av boken upplevde att den kunde komma att bli 

en riktig storsäljare och att det därför var bra att författarnamnet var extra framträdande så att 

det bidrar till att marknadsföra boken. Att omslaget har en formgivning som ska efterlikna hur 

omslag till tidskrifter generellt ser ut anser jag att formgivaren lyckats med och det ligger 

betraktaren nära till hands att associera bokomslaget till ett tidskriftsomslag.  

 Omslagets denotativa nivå syftar enligt Barthes till den direkta betydelsen av de tecken 

betraktaren ser i bilden. I detta fall består det denotativa meddelandet av ett närbildsfoto av ett 
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ansikte som framträder mot en mörk bakgrund och med ögonen täckta med något som liknar 

packtejp. Det konnotativa meddelandet är enligt min mening att personen är fången, 

frihetsberövad eller död. Denna tolkning beror på att man i västvärlden associerar mörka 

färger till hot och fara, samt att den gröna belysning som finns i bilden dels påminner om 

hudfärgen på ett lik och dels på den belysning som vanligen används i sjukhusmiljöer. Det 

konnotativa meddelandet är den uppenbara betydelse av det denotativa meddelandet som alla 

från samma kultur kan göra. Därefter tillkommer betraktarens personliga tolkning utifrån 

individuella förutsättningar och upplevelser.    

 Närbildsfotot av ansiktet är placerat i förgrunden och dominerar större delen av 

omslaget. Närbilder är användbara då man vill öka bildens synlighet eftersom betraktarens 

blick gärna dras till närbilder. Kanterna på ansiktet är diffusa, som om det framträder ur en 

mörk skugga. I och med den svarta bakgrunden får betraktaren ingen information om var 

bilden är tagen. Fotot framstår som frilagt från bakgrunden samtidigt som avsaknaden av 

bakgrund gör bildrummet grunt. Friläggning används i de fall där man vill betona det viktiga i 

bilden, vilket i detta fall enligt min mening är ansiktet som enligt Eva Gedin ska föreställa ett 

mordoffer, inte en specifik person. Bokens handling kretsar kring ett befarat mord på Harriet, 

och under arbetet med att lösa mysteriet kring vad som hänt henne uppdagas ett antal olösta 

sadistiska mord vid samma tid som Harriets försvinnande. Att därför ha en bild som är tänkt 

att associera till en död människa är enligt min mening passande i detta sammanhang och det 

passar bokens genre och handling. Eftersom Harriets försvinnande och morden utgör kärnan i 

handlingen är det rimligt att ha en omslagsbild vars fokus utgörs av ansiktet på en död 

människa. En bra reklambild bör kunna beröra betraktaren känslomässigt, något jag anser att 

detta omslag lyckas bra med. Att använda ett ansikte och helst från en enda person gör att 

betraktarens blick dras till bilden och att dess synlighet bland en mängd andra bilder ökar. 

Förekomsten av ansikten i bilder skapar kontakt mellan bild och betraktare, i synnerhet om 

det är en närbild.  

 Enligt min mening är det de förtejpade ögonen som är det mest centrala i omslaget, det 

är dit betraktarens blick först dras. Enligt beräkningar utifrån det gyllene snittet kan man 

exempelvis dela in bilden i tre delar och på så sätt skapa balans genom att i detta fall placera 

ögonen en tredjedel ner på bildytan. Bilden blir balanserad och vägs upp av texten nedanför 

ögonen. Jag upplever ögonen som symboliskt viktiga av flera anledningar, samtidigt som 

forskning visat att ögon och mun är de punkter i ett ansikte som är viktigast för betraktaren att 

se. Som jag ser det är de förtejpade ögonen ett uttryck för hemligheter, vilket är en central del 
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i bokens handling. Dels genom Harriets mystiska försvinnande, men även genom de 

ouppklarade morden. Ögonen på omslaget tolkar jag som ett uttryck för att offret inte ser, 

men även att genom att täcka ögonen blir offret heller inte sett av omgivningen. Enligt de 

teorier om blickar som tidigare diskuterats innebär utebliven ögonkontakt att det sker en 

avhumanisering av offret som därmed inte blir lika mänskligt för förövaren/betraktaren. Detta 

menar jag är viktigt i detta sammanhang, eftersom ansiktet enligt Gedin föreställer ett 

mordoffer, ej en specifik person. Den avbildade blir därmed ”en i mängden.” De täckta 

ögonen ger även uttryck för en maktlöshet hos offret som utan att se antagligen heller inte har 

kunnat försvara sig mot förövaren eller möta betraktarens blick. 

 Som jag ser det är mordoffret på bilden främst en symbol för Harriets försvinnande och 

de ouppklarade morden, men det kan även relatera till Lisbeth Salander som haft en besvärlig 

uppväxt. De förtejpade ögonen gör att offret inte blir sett, precis som Lisbeth svikits av 

samhället som inte sett hennes nöd som barn. Tejpen ser ut att sitta fast i ögonfransar och 

ögonbryn och borde därför vara smärtsam för offret att ta bort. Kanske detta kan ses som en 

symbol för att det är smärtsamt att studera det förflutna, liksom man gör under arbetet med att 

ta reda på vad som hänt Harriet? För Henrik Vanger är det en smärtsam process att ta till sig 

den information som Mikael och Lisbeth slutligen hittar.   

 Mitt intryck av att omslaget ger uttryck för hemligheter och obehag förstärks av den 

stämning som skapas genom färgval och belysning i bilden. Färgerna i bilden är kalla och 

mörka vilket ger ett hotfullt uttryck. Detta stämmer väl överens med att mörka, dova färger är 

vanligt förekommande i deckaromslag. Omslaget domineras av svart och grönt, färger som 

förknippas med sorg och död. Färgen är i detta fall funktionell, eftersom den bidrar till att ge 

omslaget ett hotfullt uttryck och förstärka bildens budskap. Ansiktet är belyst rakt framifrån 

med ett grönaktigt ljus. Det intensiva mörker som omsluter ansiktet signalerar hot och fara. 

Enligt min mening har fotografen använt sig av filtrerat direktljus. Ljuskällan har placerats 

rakt framför offrets ögon och skapar hårda skuggor och i detta fall har ett grönt färgfilter 

använts. Belysningen och färgen gör tillsammans att bilden ger intryck av att vara tagen i en 

sjukhus- eller obduktionsmiljö, där belysningen är placerad i taket och där obducenten 

använder sig av gröna arbetskläder. Den hårda, kalla färgskalan bidrar till att den gröna färgen 

på ljuset upplevs som artificiell och giftig eller farlig.  
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Beskrivning av filmomslaget 

På omslaget finns en kvinna och en man avbildade. (Se bild 4.) Kvinnan sitter längst fram i 

bilden med benen i kors, och snett bakom henne sitter mannen i en karmstol. Bakom dem 

brinner en brasa i en öppen spis. Längst upp på omslaget står namnen på de två 

huvudrollsinnehavarna, samt namnet på författaren som skrivit boken som filmen bygger på. 

Under författarnamnet står filmens titel. Allra längst ner på omslaget finns ett antal citat och 

betyg från olika recensenter.  

 Omslagets förgrund domineras av bilden av kvinnan som är placerad i omslagets 

vänstra del (från betraktarens håll). Hon ser ut att sitta på golvet med benen i kors. Området 

kring benen är mörkt och skuggigt vilket gör att det är svårt att avgöra exakt hur hon sitter. 

Överkroppen och huvudet är framåtlutade och hon stödjer sig med armbågarna på knäna och 

händerna vilar rakt framför henne. I högerhanden håller hon en cigarett från vilken det ryker 

upp mot vänster i bilden. Av underkroppen syns endast kvinnans vänstra ben, vilket ser ut att 

vara klätt i svarta skinnbyxor. På överkroppen bär hon en svart skinnjacka som har 

metallfärgade nitar på slagen vid kragen, samt en metallfärgad grov dragkedja på 

underarmens ovansida. Längst ner vid jackärmarna sticker ett par svarta ribbstickade muddar 

fram, troligtvis från en tröja därunder. Runt halsen bär kvinnan ett slags tight halsband med 

långa spikliknande nitar, också de metallfärgade. Huvudet täcks delvis av en huva vilken gör 

att bara hennes ansikte samt delar av håret syns. Luvan är mörkt gråröd. Under luvan sticker 

en svart lugg fram och hänger ner framför hennes vänstra öga. I höger öra bär hon en stor 

ring. I näsan sitter två ringpiercingar, samt en stavpierceing i hennes högra ögonbryn. Runt 

kvinnans högra öga (från betraktarens håll sett) finns ett tjockt lager svart make up och hon 

tittar rakt mot betraktaren. Läpparna är svartmålade och hennes ansiktsuttryck är allvarligt.  

 I mellangrunden sitter en man i omslagets vänstra del. Stolen är placerad i riktning mot 

kvinnan som sitter till höger framför honom (vänster från betraktarens håll), vilket gör att han 

är aningen diagonalt placerad i förhållande till henne. Han sitter i en gammal karmstol av 

gustaviansk modell med en ljusrandig klädsel och stoppad dyna. Han sitter bredbent med 

fötterna omlott mitt framför stolen. Byxorna ser ut att vara svarta jeans. Mannen sitter 

bakåtlutad mot ryggstödet och han ser ut att sitta mitt på stolsdynan istället för ända bak mot 

ryggstödet. Hans högra arm vilar på stolens armstöd, medan den vänstra armbågen vilar på 

armstödet men med handen hängande över låret. På överkroppen bär han en grå v-ringad tröja 

med knäppning fram, och ovanpå den en svart skinnjacka. Huvudet och blicken är riktad åt 
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höger i bilden, rakt mot betraktaren. Ansiktsuttrycket är allvarligt och bestämt, precis som 

kvinnans.  

 Bakom mannen i stolen finns en öppen spis, och det är där som bildens horisontlinje 

befinner sig. Spisen ser ut att vara i ett marmorliknande material. Öppningen är rektangulär, 

och på sidorna finns pilastrar med sniderier i form av lejonhuvud och bladverk. På ovansidan 

finns en tjock stenhäll med plan yta. I spisöppningen syns tre vedträn som står lutade mot 

varandra. De ser ut att ha brunnit ett länge eftersom hela vedträna glöder. Eldslågorna de ger 

ifrån sig ger dock ett onaturligt intryck. Elden ser ut att vara mycket större och mer intensiv 

än vad man kan förvänta sig från en öppen spis med en mysig brasa. Lågorna är aggressiva 

och höga, ungefär som om det vore lågor från en stor brand.  

 Bakgrunden mot vilken spisen är placerad är intensivt svart och betraktaren får ingen 

uppfattning om var väggen börjar eller hur rummet i övrigt ser ut. Det enda som syns av 

rummet är trägolvet som består av dunkelt upplysta golvbrädor. Belysningen i omslaget är 

dunkel sånär som på mannen och kvinnan. Kvinnan är starkt belyst uppifrån omslagets 

vänstra del. Hennes högra kind och öga är tillsammans med elden i bakgrunden de punkter i 

bilden som är mest belysta och därmed de punkter till vilka betraktarens blick först dras. Från 

höger i omslaget faller en något svagare ljuskälla mot hennes vänstra överarm och knä. 

Ansiktet på mannen i stolen är belyst rakt från både vänster och höger med samma styrka, 

men resten av hans kropp är framförallt belyst från höger mot stolsitsen. Allt ljus som finns i 

bilden är rödorange, färger som går igen i brasan i bakgrunden. Det gör att rödorange och 

svart är de färger som dominerar bilden.  

 Vid kontakt med Frederik Honore, Marketing Manager på Nordisk Film i Danmark, 

berättar han att målsättningen var att ta fram ett filmomslag som inte skulle likna andra 

svenska deckare (exempelvis Beck- och Wallanderfilmerna), samt att formgivningen skulle 

upplevas som internationell och annorlunda jämfört med andra deckare.146 Detta var något 

som även Eva Gedin poängterade angående bokomslaget – att man utseendemässigt ville ha 

något nytt och annorlunda. Vidare berättar Honore att den kraftiga eld som finns i bakgrunden 

av omslaget är tänkt att förhöja omslagets dramatiska uttryck. De ville inte ha ett omslag 

innehållande motorcyklar och vapen, vilket är en del i handlingen. Jag påpekade att elden 

enligt mig ser märklig ut. Lågorna är för stora för att vara naturliga i en öppen spis. Vid 

eldning brukar lågorna vara mest kraftiga i samband med antändningen, men här är vedträna 

glödande och har således brunnit en stund. Enligt Honore stämmer detta och den onaturliga 

                                                
146 E-post från Frederik Honore, Marketing Manager på nordisk Film i Danmark, 2012-01-30. 
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elden är tänkt att vara en detalj som får betraktaren att haja till och återvända med blicken för 

att se vad som inte stämmer.147 

 

Analys av vad filmomslaget kommunicerar 

Den information betraktaren får genom omslagets språkliga meddelande är att filmen heter 

Män som hatar kvinnor och att handlingen är skriven av Stieg Larsson. Vidare står det att 

huvudrollerna spelas av Michael Nyqvist och Noomi Rapace, samt att filmen är gjord av Nils 

Arden Oplev. I övrigt finns ett antal recensionscitat från olika tidningar som gett filmen höga 

betyg. Recensionscitaten bidrar till att ge filmen en kvalitetsstämpel. På den denotativa nivån 

ser betraktaren en man och en kvinna som sitter i ett dunkelt upplyst rum framför en eld med 

kraftiga lågor. Bilden av kvinnan konnoterar att hon har en trasslig bakgrund. Detta eftersom 

hennes utseende påminner om stereotyper för hur ”ligister” ser ut. Mannen ger ett mer 

förtroendeingivande intryck än kvinnan genom sin alldagliga klädsel. 

 Omslaget är tydligt uppdelat i för-, mellan- och bakgrund vilket ger bilden djup och 

möjlighet för betraktarens blick att leta sig inåt i bilden. Även elden i bakgrunden leder 

betraktarens blick inåt i bilden. Kvinnan i förgrunden (Lisbeth Salander) är placerad diagonalt 

mot mannen (Mikael Blomkvist) i stolen. Både Salander och Blomkvist möter betraktaren 

med blicken, men det är till Salander som betraktarens blick först dras. Betraktarens blick 

tenderar att dras till närbilder samt bilder som är tagna framifrån eftersom det underlättar för 

betraktaren att kunna identifiera sig med den avbildade. Salander är klädd i en skinnjacka och 

bär ett flertal smycken med nitar. Hennes klädsel upplevs som hotfull och distanserande på 

grund av de spetsiga nitarna, vilket förstärks av den mörka, kraftiga sminkningen. Hela 

hennes uppenbarelse signalerar att hon vill ge intryck av att vara tuff. Blomkvist är istället 

avbildad i jeans och skinnjacka, vilket är en mer alldaglig klädsel än Salanders.  

 Omslaget utgörs av ett utfallande foto, en metod som är vanlig då man vill möjliggöra 

för betraktaren att kunna fantisera om vad som finns utanför bilden. För att få med 

miljöskildringar i reklambilder är det vanligt att modellen avbildas i helbild, vilket man här 

gjort med Blomkvist. Salander är däremot avbildad betydligt närmre kameran och blir därmed 

mer synlig för betraktaren eftersom blicken föredrar närbilder.  

 Färgerna i omslaget är mörka och belysningen går i rödgula toner med höga kontraster, 

vilket är ett sätt att skapa dramatik i bilden och göra den mer synlig bland en mängd andra 

bilder. Rödgula färgtoner tolkar betraktaren som hotfulla och farliga eftersom de kan 

                                                
147 E-post från Frederik Honore, Marketing Manager på nordisk Film i Danmark, 2012-05-09. 
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associeras till bland annat eld och hat. Blicken dras till rött eftersom hjärnan associerar denna 

färg med fara. Varma färger associeras dessutom till aktivitet, vilket överensstämmer med det 

intensiva arbete de gör för att lösa mysteriet med Harriets försvinnande. Den dunkla 

bakgrunden som övergår i svart förstärker det hotfulla uttryck som belysningen skapar. Bilden 

är främst belyst uppifrån vänster med sidoljus, men det finns ytterligare ljuskällor. Lisbeth 

Salander är belyst snett nerifrån vänster, en ljusriktning som är vanlig då man vill uttrycka 

dramatik eller fara, medan Blomkvist är belyst från både höger och vänster. Genom de 

rödgula färgskalorna och skarpa kontrasterna till den mörka bakgrunden attraheras 

betraktarens öga och dras till omslaget.  

 Bildens horisontlinje finns strax under den öppna spisen, ungefär två tredjedelar upp på 

bildytan. Att placera horisontlinjen två tredjedelar upp på bildytan är ett vanlig knep för att 

skapa balans i bilder. 

 Den miljö i vilken Salander och Blomkvist är avbildade får mig att tänka på en gammal 

byggnad inredd med exklusiva antika möbler, främst på grund av den marmorliknande öppna 

spisen i bakgrunden samt stolen som Blomkvist sitter i. Miljön passar i sammanhanget och 

anspelar antagligen på den förmögne Henrik Vangers bostad, där Salander och Blomkvist 

tillbringar mycket tid under arbetet med att ta reda på vad som hänt Harriet Vanger. 

Belysningen, miljön, och Salanders utseende bidrar till att kommunicera att det är en thriller.  

 När det gäller reklambilder med både kvinnor och män är det vanligt att mannen är 

placerad högre än kvinnan, samt att kvinnors kroppshållning påminner om ett barns. Detta 

märks tydligt i det här omslaget. Salander sitter kutryggig på golvet och upplevs av 

betraktaren som på dåligt humör utifrån hennes allvarliga ansiktsuttryck. En sådan placering 

och kroppshållning skulle även ett barn kunna ha. Blomkvist har istället en kroppshållning 

som upplevs som mer förtroendeingivande och vuxen. Hans kroppshållning ger enligt min 

mening uttryck för uppgivenhet i och med att han har en ihopsjunken kroppshållning och ej 

ser ut att sitta ordentligt på stolen. Även detta passar i sammanhanget eftersom han åtar sig 

uppdraget om Harriet trots skepsis om att det ska gå att reda ut. Ytterligare en intressant 

aspekt är att kvinnor i betydligt större utsträckning än män avbildas sittande eller liggande på 

golvet, en placering som historiskt sett förknippats med låg status. Salander är placerad 

sittande på golvet, vilket jag tolkar som en symbol för hennes låga status i samhället eftersom 

hon av många upplevs som ”problematisk.” Blomkvists placering i bakgrunden uppfattar jag 

som en symbol för att allmänhetens förtroende har minskat för honom sedan förtalsskandalen 
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med Wennerström. Han har tvingats ta ett tillfälligt steg tillbaka i sin karriär eftersom han gör 

en längre tids uppehåll från sitt arbete på Millennium.   

 Slutligen kan förekomsten av en onaturlig detalj i bilden bidra till att öka dess synlighet, 

ett knep som i detta fall använts i elden i bakgrunden. Lågorna är mycket kraftiga och branden 

upplevs som aggressiv. Vedträna glöder, vilket tyder på att elden brunnit länge. Kraftiga lågor 

uppstår dock främst strax efter antändningen och glödande trä ger inte den typen av lågor. 

Lågorna ser istället ut att vara betydligt kraftigare, som om det exempelvis gällde en 

husbrand. Frederik Honore menar att detta är meningen med elden. Den är en detalj som får 

betraktaren att haja till och återvända med blicken till bilden, samtidigt som elden genom sin 

placering leder betraktarens blick inåt i bilden. 

 

 



Magisteruppsats i Konstvetenskap Helena Lundgren 
Högskolan på Gotland 
2011-2012 
 

 47 

KAPITEL 4 – OMSLAGEN TILL NICEVILLE 
Niceville är skriven av Kathryn Stockett och utkom i USA 2009 (originaltitel: The Help). 

Under 2010 släpptes en svensk översättning, och pocketutgåvan släpptes 2011. Boken har 

blivit en succé i Sverige och har som pocket sålts i 160 000 ex. och som inbunden i 38 000 

ex.148 Boken filmatiserades och under 2011 hade den premiär på svenska biografer, för att 

sedan släppas på DVD 2012. 
 
Handlingen 

Handlingen utspelar sig i Mississippi, USA, under 1960-talet. En ung överklasskvinna kallad 

Skeeter återvänder till sitt föräldrahem efter en tids universitetsstudier. Hon känner sig 

förändrad och studierna har gett henne en ny syn på livet. Varje vit familj i staden har en 

mörkhyad hemhjälp som sköter deras hem och tar hand om deras barn, något som Skeeter 

efter sin återkomst tänkt allt mer på. Hon tycker att de mörkhyade blir illa behandlade och vill 

kämpa för människors lika värde. I berättelsen behandlas de mörkhyade som pest och de får 

särskilda toaletter hos familjerna de arbetar hos. De vita hävdar att de mörkhyade har 

sjukdomar som de kan smittas av om de exempelvis delar toalett.  

 Det är mycket kontroversiellt att en vit människa vill hjälpa de mörkhyade, varför 

Skeeter i största hemlighet tänker ut en plan för att nå förändring i åtminstone sin hemstad. 

Hon lär känna hemhjälparna Aibileen och Minny, som arbetar hos två av hennes bästa vänner. 

Skeeter lyckas övertala de två kvinnorna att berätta om sin vardag och hur de behandlas, vad 

de drömmer om och så vidare. Så småningom mynnar detta ut i att Skeeter under pseudonym 

börjar skriva en bok vid namn Niceville (Originaltitel: The Help), och där staden som beskrivs 

kallas Niceville. Aibileen och Minny övertalar ytterligare ett antal hemhjälpare att berätta om 

sin situation, trots att det innebär stor fara i och med dåtidens rasmotsättningar i den 

amerikanska södern. Handlingen sammanfaller med Medborgarrättsrörelsen och Martin 

Luther Kings kamp för lika rättigheter mellan svarta och vita, och i handlingen följs och 

kommenteras den berömda marsch till Washington 1963 som innebar kulmen för 

Medborgarrättsrörelsen i USA.149  

 

 

 

                                                
148 E-post från Johan Stridh, Produktansvarig Bonnier Pocket, 2012-05-07. 
149 Medborgarrättsrörelsen, http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/medborgarrättsrörelsen, 11-11-10. 
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Beskrivning av bokomslaget 

Omslaget till boken är ett fotografi i fyrfärgstryck på ”enkel kartong” som sedan laminerats 

blankt enligt Désirée Molinder, produktionsledare på Bonnierförlagen.150 (Se bild 5.) I 

förgrunden kantas omslaget av en dörrkarm. I mellangrunden står en mörkhyad kvinna 

avbildad i profil med armarna i kors mellan två trappor som leder åt höger och vänster. 

Kvinnan står lutad mot en dörrpost, och bakgrunden utgörs av ett starkt gulvitt ljus som 

kommer från dörröppningen där hon står. I mitten av omslagets övre del står det skrivet ett 

citat från en recensent från Aftonbladet, och i bildens övre högra hörn syns en logotyp från 

”Månpocket.” I nedre delen av omslaget står bokens titel, ett par ord som beskriver 

handlingen, samt författarens namn. 

 Förgrunden inramas av en portal med en dorisk pilaster på vardera sida. Övre delen av 

portalen utgörs av en slags rundbåge med växtliknande ornament. I mitten av rundbågen syns 

en slutsten med relief i form av tre linjer. Färgerna i förgrunden är mörkt gråblå med 

övergång i gulvitt. Portalens övre del är mörkt gråblå, men dess sidor blir ljusare ju längre ner 

på sidorna man kommer. Strax under rundbågen står det skrivet ”En bok att älska!” i vitt, och 

därunder ”Aftonbladet” skrivet i vita versaler. I övre högra hörnet finns en mörkblå kvadrat 

innehållande en bild av en leende halvmåne i profil, samt texten ”Månpocket”, båda återgivna 

i vitt. All text utom själva titeln är skriven i antikvastil. I nedre delen av förgrunden står 

bokens titel Niceville skriven med skriptstil, alltså en slags skrivstil. Därunder står det ”tre 

kvinnor, två världar, en historia” med versaler i antikvastil, och på raden därunder står det 

”Kathryn Stockett” med något större versaler än ovanstående textrad. Samtliga tre textrader är 

skrivna i gråblått. Längst ner i omslagets högra hörn finns ett litet ljusgrönt område, och däri 

står det skrivet ”klimatsmart pocket” med gemener i mörkgrönt.  

 Mellangrunden utgörs av ett rum som finns bakom portalen, som för övrigt saknar 

dörrar. Betraktarperspektivet är förlagt till platsen framför portalen, och betraktaren ser in i 

rummet som utgör mellangrunden. Det är i detta rum som omslagets horisontlinje befinner 

sig, och där den delvis utgör rummets bortre vägg. I mitten av väggen finns en dörröppning ur 

vilken det strålar ett starkt gulvitt ljus från övre vänstra delen av dörröppningen. Ljuset faller 

bort mot platsen där betraktaren har sin placering. Ljuset i öppningen är helt enfärgat vilket 

gör att man inte ser vad som utgör bakgrunden. Väggen med dörröppningen är indelad i stora 

rektangulära ytor genom något som påminner om lister på spegeldörrar. Övre delen av väggen 

är mörkt gråblå men övergår nedåt i allt mer gulvita toner.  

                                                
150 E-post från Désirée Molinder, Produktionsledare Bonnierförlagen AB, 2012-04-16. 
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 På vänster sida om dörröppningen (från betraktarens håll sett) finns ett trappräcke 

avbildat från sidan och som leder uppåt. Portalen i förgrunden gör att räcket skyms så att 

betraktaren enbart ser slutet av räcket och de tre sista trappstegen. Trappräcket ser ut att vara 

svarvat av trä och slutar i en tjock rektangulär stolpe i vilken en dorisk kolonn är snidad. 

Trappan är delvis mörklagd, och längst ner vid väggen längs trappan har väggen ett mörkare 

parti som är i samma höjd som trappräcket. På höger sida om dörröppningen finns en likadan 

trappa som den till vänster, fast spegelvänd. Denna är dock något mer belyst eftersom ljuset 

kommer uppifrån vänster.   

 Omslagets horisontlinje befinner sig ca en tredjedel upp på bildytan, precis där den 

avbildade kvinnan står lutad mot höger sida av dörröppningen där ljuset strömmar in. 

Kvinnan är avbildad i kontrapost, alltså en stående ställning där kroppen vägs på ena benet 

medan det andra benet vilar.151 Hon har armarna i kors över bröstet och tittar rakt fram utifrån 

sitt perspektiv, alltså åt vänster i bilden med blicken riktad något uppåt. Ljusinsläppet från 

dörröppningen gör att det bildas en skugga av henne som faller på golvet åt betraktarens håll. 

Den avbildade kvinnan har en kraftig kroppsbyggnad och hennes kroppshållning och 

ansiktsuttryck utstrålar trots och självsäkerhet. Hon bär en skarpt orangeröd knälång klänning 

med korta ärmar. Klänningen knäpps framtill, och till den bär hon ett vitt förkläde som täcker 

magen och bröstet. Förklädet hålls på plats med hjälp av knytband på sidorna. På fötterna bär 

kvinnan ett par mörka sandaler med breda remmar. Hennes hår täcks av en vit, nätliknande 

huvudbonad som ser ut att sitta fast med ett brett vitt band runt huvudet.  

 Vid åsynen av omslaget är kvinnan med sin röda klänning den punkt till vilken 

betraktarens blick först dras.  

 

Analys av vad bokomslaget kommunicerar 

Det första meddelande som Barthes nämner angående reklambilder är det språkliga 

meddelandet. Den språkliga information betraktaren får är att boken heter Niceville, är skriven 

av Kathryn Stockett och att handlingen utspelar sig kring tre kvinnor i två världar med en 

gemensam historia. Därtill finns ett betyg från Aftonbladet som påstår att det är ”en bok att 

älska.” Genom att placera ett recensionscitat på omslaget får boken en kvalitetsstämpel, i 

syfte att kunden ska bli intresserad av att läsa den eftersom Aftonbladets recensent påstår att 

det är en bra bok. Citatet är skrivet i vit antikvastil mot en mörkt gråblå bakgrund, vilket gör 

att om man står och håller boken framför sig i exempelvis en butik så framträder citatet 

                                                
151 Kontrapost, http://www.ne.se.bibproxy.kau.se:2048/lang/kontrapost, 11-11-29. 
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tydligt. Detsamma gäller titeln och författarnamnet som är skrivet i mörkt gråblått mot gulvit 

bakgrund. Dessa är skrivna i antikvastil medan titeln är skriven i skriptstil, alltså ett 

skrivstilsliknande teckensnitt. Skarpa kontraster och sanserifstilar gör att texten blir synlig och 

tydlig för betraktaren. Det språkliga meddelandets synlighet förstärks ytterligare av att själva 

titeln enligt min mening är ett exempel på synlig typografi, alltså ett teckensnitt som väcker 

uppmärksamhet och förhöjer dramatiken i omslaget genom sitt utseende. Att man valt en 

skriptstil till titeln anser jag ha flera orsaker. För det första anspelar det genom sin 

handstilsliknande karaktär på att Skeeter skriver ner hemhjälparnas berättelser för hand, och 

för det andra ger det ett nostalgiskt uttryck. Uttrycket för nostalgi och svunna tider passar bra 

med tanke på att boken utspelar sig under 1960-talet, en tid då det var betydligt vanligare att 

använda skrivstil än det är i dag. Teckensnittet bidrar således till att kommunicera att boken 

utspelar sig förr i tiden. 

 Omslagets denotativa nivå är den direkta betydelsen av de tecken betraktaren ser i 

bilden. Man ser en mörkhyad kvinna i röd klänning stå vid en dörrpost. Bakom henne strålar 

ett skarpt gulvitt ljus in genom dörröppningen snett uppifrån vänster. De associationer och 

tolkningar betraktaren gör (utifrån vilken kultur man kommer från) tillhör den konnotativa 

nivån. Enligt västerländska normer för tolkning av kroppsspråk uppfattas kvinnans pose som 

att hon utstrålar trots och självsäkerhet. Detta genom hennes rakryggade hållning och 

korslagda armar och bestämda ansiktsuttryck. Den konnotativa betydelsen av de tecken man 

ser är alltså de tolkningar som alla som kommer från samma kultur skulle göra. Vi ser den 

direkta betydelsen av tecknen i den denotativa nivån, och sedan tillkommer olika individuella 

tolkningar beroende på individuella förutsättningar och upplevelser.   

 Exempel på knep för att skapa kontakt med betraktaren och att hon/han ska 

uppmärksamma bilden är att dela upp bilden i för-, mellan-, och bakgrund samt använda 

diagonala linjer för att skapa djup och leda betraktarens blick inåt i bilden. Att använda en 

bild av en människa är ytterligare ett knep som fungerar som kontaktskapare. Allt detta finns i 

detta bokomslag. Bilden har ett djup där betraktarens blick genom diagonala linjer dras inåt i 

bilden. Den punkt i omslaget till vilken betraktarens blick först dras är kvinnan i sin röda 

klänning. Den röda klänningen skapar skarpa kontraster samtidigt som röda detaljer i bilder 

ofta drar uppmärksamhet till sig eftersom rött förknippas med fara och att man därmed lägger 

märke till färgen. I västvärlden associeras rött till bland annat kärlek, revolution och fara. Alla 

dessa associationer passar bra in sammanhanget. Mellan Skeeter och hemhjälparna utvecklas 

en djup vänskap, samt att projektet med att offentliggöra deras berättelser är en slags 
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revolution mot samhället och som innebär stor fara för de inblandade eftersom berättelsen 

utspelar sig vid en tid då det är kontroversiellt för mörkhyade människor att ens vara vän med 

en vit människa. 

 Själva bilden i omslaget är utfallande, en metod som ger betraktaren möjlighet att 

fantisera om vad som finns utanför bilden. Kvinnan är avbildad på samma nivå som 

betraktaren, något jag menar är ett uttryck för att hon är betraktarens jämlike. Skeeter skriver 

boken i syfte att visa människors lika värde. Kvinnan är för övrigt avbildad i helfigur, något 

som är vanligt i sammanhang där man vill skildra någon i en viss omgivning. I detta fall 

passar det bra eftersom bilden kommunicerar att kvinnan är anställd för att sköta ett 

överklasshem. Denna tolkning gör jag utifrån hennes klädsel, eftersom den är stereotyp för 

hur man tänker sig att en hemhjälp är klädd, samt att sniderierna och trappräcket i det rum hon 

befinner sig ger uttryck för exklusivitet.  

 Belysningen och färgsättningen i omslaget bidrar till att skapa stämning i bilden. 

Genom dörröppningen bakom kvinnan lyser ett gulvitt motljus in i det rum där hon står. 

Ljuset lyser upp rummet som i övrigt är mörkt gråblått. Hon är också till viss del belyst även 

från betraktarens håll, annars hade hon blivit en svart silhuett mot det starka motljuset som 

kommer in genom dörren. Enligt min mening kan det skarpa motljuset i dörren tolkas som att 

hon symboliskt sett är på väg från det dunkla rummet ut mot en ljus framtid. Jag ser det även 

som en symbol för att sanningen om de mörkhyades situation i USA vid denna tid ”kommer 

fram i ljuset” och blir uppmärksammad av Skeeter och övriga samhället. Detta intryck anser 

jag förstärks av kvinnans självsäkra kroppshållning där hon står rak i ryggen och ser rakt 

framåt, symboliskt sett mot en ljusare framtid. Ytterligare en intressant aspekt gällande färg 

och belysning är att enligt Marie Bergholm associerade betraktarna omslag med en kvinna 

mot ljus bakgrund till romaner, vilket ju denna bok är. 

 Traditionellt sett är det vanligt att kvinnor i reklambilder avbildas exempelvis då de 

försiktigt vidrör sin kropp som om den vore något skört. I detta fall stämmer inte det. Kvinnan 

ger snarare uttryck för en traditionellt manlig kroppshållning där hon står bredbent med 

bastant kroppshydda och korslagda armar. Enligt min mening är detta passande i 

sammanhanget eftersom dessa hemhjälpar fick arbeta hårt och att de var vana vid tungt 

kroppsarbete. Som jag ser det påminner hon om den svarta hemhjälp som är med i 

filmatiseringen av Borta med vinden (1939), och som kom att bli en sorts västerländsk 

stereotyp för hur en svart hemhjälp under mitten av 1900-talet såg ut. Denna rollkaraktär som 

”the black mammy” kom att bli ett begrepp för just den sortens mörkhyade hemhjälpar. Enligt 
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mig anspelar omslaget på dåtidens hemhjälpar och betraktaren förväntas känna till denna syn. 

Följaktligen är omslagets primära målgrupp antagligen inte ungdomar, utan snarare en äldre 

målgrupp som är bekant med de rasmotsättningar som fanns i dåtidens USA.  

 

Beskrivning av filmomslaget 

Omslaget är gjort i fyrfärgstryck på glansigt papper och pryds av fyra kvinnor. (Se bild 6.) 

Till vänster i bilden står två mörkhyade kvinnor och småpratar, och till höger står en bänk på 

vilken två vita kvinnor sitter. Av dessa två kvinnor ser den vänstra av dem rakt mot 

betraktaren, medan kvinnan till höger ser ut att betrakta sina naglar. Bakgrunden är enfärgat 

gul, och bakom kvinnorna skymtar ett antal gultonade träd i horisonten. I övre delen av 

omslaget står det ”Baserad på den fantastiska bästsäljande boken” och därunder bokens titel 

Niceville. I nedre delen av omslaget står ett recensionscitat från signaturen ”Amelia”.  

 De fyra kvinnorna befinner sig i förgrunden. De har en linjär horisontell placering och 

ser ut att stå uppradade på samma avstånd från betraktaren. Betraktaren är placerad i mitten 

rakt framför kvinnorna. Den mörkhyade kvinna som är placerad längst ut till vänster i 

omslaget (från betraktarens perspektiv) står lätt framåtlutad åt höger. Hon är klädd i en gråblå 

knälång klänning med långa ärmar. Klänningen har en vit skjortliknande krage och vita 

ärmslut. Hon bär ett vitt förkläde från midjan och ner till strax ovanför knäna. Kvinnan har sin 

högerhand i en ficka på förklädet. Nertill bär hon vita strumpbyxor och svarta lågskor med 

snörning. Hennes hår är kort och utsläppt. Ansiktsuttrycket är allvarligt, sammanbitet och hon 

riktar blicken nedåt marken till vänster framför sig.  

 Till höger om den första svarta kvinnan (från betraktarens perspektiv) står en annan 

mörkhyad kvinna tätt intill henne. Hon är klädd i en ljusblå knälång klänning med knäppning 

hela vägen framtill. Klänningen har en vit skjortliknande krage och ärmarna är trekvartslånga 

med en vit kant kring ärmslutet. Till detta bär hon ett vitt förkläde från midjan och ner till 

strax ovanför knäna. Benen är klädda i vita strumpbyxor och på fötterna bär hon ett par vita 

skor med öppen tå och snörning. Hon håller ihop händerna framför sig mot magen. 

Kroppshållningen är rak och upprätt medan huvudet är lätt lutat åt vänster i bilden, alltså mot 

den andra svarta kvinnan. Hon ser rakt mot den andra mörkhyade kvinnan och hon ger intryck 

av att just ha sagt något till henne eftersom hon ser ut att lyssna noga. Ansiktsuttrycket och 

kroppshållningen ger intryck av beslutsamhet och att hon ser till att få saker gjorda. Håret är 

uppsatt i en stram knut på bakhuvudet. 
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 De två vita kvinnor som sitter på bänken sitter en bit ifrån varandra. Bänken de sitter på 

är grön och sitsen har tunna ribbor som övergår i ett ryggstöd. Den vänstra av de två 

kvinnorna på bänken har rött axellångt lockigt hår och befinner sig i mitten av omslagets 

förgrund. Hon sitter framåtböjd och lutar sina armbågar mot knäna i riktning rakt mot 

betraktaren. Hon bär en ljusrosa ärmlös klänning med ett knytband runt halsen. Klänningen 

slutar en bit nedanför knäna, och därunder syns ett par bara ben nedstuckna i ett par ljusbruna 

skor som liknar pumps. Kvinnan har ansiktet och blicken riktad rakt fram mot betraktaren.

 Längst ut till höger i omslaget sitter den fjärde och sista kvinnan. Hon sitter lite på 

snedden med benen riktade åt höger i bilden. Hon bär en ärmlös klänning med stora rosa rosor 

och gröna blad mot vit botten. Vid halsringningen sitter en stor mörkrosa rosett. Eftersom hon 

sitter på snedden är det svårt att se längden på klänningen, men den ser ut att sluta en bit 

nedanför knäna. Huvudet är riktat åt höger i bilden, och hon ser ut att betrakta naglarna på sin 

vänsterhand som för övrigt pryds av en stor ring på ringfingret. Högerhanden vilar i hennes 

knä. Hennes hår är axellångt och mörkbrunt, arrangerat i en välordnad frisyr. På fötterna bär 

hon ett bar ljusbruna pumpsliknande skor.  

 Bilden av kvinnorna är ett frilagt foto som placerats på en gul bakgrund. De är belysta 

snett framifrån vänster. Ljuset faller på dem som om ljuskällan finns utanför bilden till 

vänster om betraktaren. Belysningen skapar mjuka kontraster. Formerna i bilden är mjuka och 

rundade, samt innehåller geometriska former. De mörkhyade kvinnornas klänningar bildar 

tillsammans en kvadrat. Den rödhåriga kvinnans axlar bildar en trubbig triangel med axlarna 

som bas och fötterna som spets. Hos kvinnan längst till vänster skapas en oval mellan hennes 

huvud och armar. Kvinnornas placering utgör en linje som löper parallellt med bildplanet.  

 Bakgrunden utgörs av en fond av gultonade lövträd mot en i övrigt helt gul bakgrund på 

omslaget. Det är svårt att få en uppfattning om hur bakgrunden med träden ser ut eftersom det 

är mycket svaga kontraster. Träden är placerade två tredjedelar upp på bildytan, och det är de 

som bildar omslagsbildens horisontlinje och som ger bilden rymd och djup.  

 Längst upp i mitten av omslaget står det ”Baserad på den fantastiska bästsäljande 

boken” skrivet i sanserifstil. Därunder står bokens titel ”Niceville” skriven med stora fetstilta 

sanseriffer. Båda textraderna är skrivna i mörklila. Längst ner på omslaget finns tre centrerade 

textrader där man kan läsa att tidningen Amelia gett filmen betyget 5 av 5, tillsammans med 

citatet ”Vilken fantastisk film!” skrivet i fetstilt mörklila sanserifstil. Betyget är däremot 

skrivet i intensivt rött.   
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Analys av vad filmomslaget kommunicerar 

Det språkliga meddelandet i detta omslag säger att filmen heter Niceville och att den är 

baserad på ”den fantastiska bästsäljande boken.” Det finns även ett recensionscitat från 

tidningen Amelia som påstår att det är en fantastisk film som recensenten ger betyget fem av 

fem. Positiva omnämnanden på omslaget påverkar betraktarens förförståelse för filmen i 

positiv bemärkelse eftersom betraktaren därigenom påverkas till att tro att det är en sevärd 

film. Filmtiteln signalerar dessutom att filmen inte är svensk eftersom ordet Niceville inte 

uppfattas som svenskt. All text på omslaget är skriven i mörklila sanserifstil mot gul botten 

vilket gör att det skapas tydliga kontraster och att texten blir väl synlig. Sanserifer är ett 

vanligt förekommande teckensnitt till rubriker och i detta fall ett exempel på synlig typografi. 

De betygssymboler som visar att tidningen Amelia gett filmen betyget fem av fem är skrivna i 

rött, vilket som sagt är en färg som gör betraktaren uppmärksam eftersom rött instinktivt 

förknippas med fara.  

 På omslagets denotativa nivå ser betraktaren fyra kvinnor som ser ut att vara placerade 

uppradade på en horisontell linje i förgrunden. Två av kvinnorna är klädda i likadana kläder 

och ser ut att prata med varandra, medan de andra två kvinnorna sitter på varsin sida av en 

bänk. På bildens konnotativa nivå upplever betraktaren att de två kvinnorna till vänster är 

klädda i liknande uniformer och att de ser ut att tala förtroligt med varandra. Den ena ser ut att 

berätta en hemlighet eller liknande för den andra. De två kvinnorna på bänken utstrålar 

distansering till varandra. Detta eftersom den ena kvinnan sitter riktad rakt framåt och ser mot 

betraktaren, medan den andra kvinnan sitter en bit ifrån henne och betraktar sina naglar. 

Kvinnan som ser rakt mot betraktaren ger uttryck för beslutsamhet genom sin kroppshållning 

och blick. Hon ser betraktaren rakt i ögonen och har således en aktiv blick som söker 

interagera med betraktaren. Kvinnan som möter betraktaren med blicken är den punkt på 

omslaget till vilken betraktarens blick först dras, antagligen eftersom hon möter betraktaren 

med blicken och att människan söker instinktivt efter ögonkontakt vid interaktion med andra 

människor. Den andra kvinnans nonchalanta kroppshållning och hennes uppenbara ointresse 

för de andra kvinnorna gör att betraktaren får intrycket att hon upplever sig själv som lite 

förmer än andra, att hon helst inte vill ha med dem att göra. Hon är moderiktigt klädd i en 

klänning av 1960-talssnitt.  

 Att använda sig av människor i reklambilder för att fånga betraktarens uppmärksamhet 

är ett vanligt knep. Det optimala är dock att använda sig av en enda person i bilden eftersom 

kommunikationen mellan bild och betraktare blir sämre ju fler personer som finns i bilden. 
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Enligt min mening har man i detta fall löst det genom att bara låta en av kvinnorna möta 

betraktaren med blicken. Således blir det på ett sätt ändå bara en person som ”aktivt” söker 

kontakt med betraktaren och de andra kvinnorna konkurrerar inte om att få ögonkontakt med 

betraktaren eftersom de har blicken bortvänd. Förmågan att skapa djup i bilden är ett annat 

sätt att söka fånga betraktarens uppmärksamhet. I detta omslag är dock bildrummet relativt 

grunt eftersom kvinnorna i förgrunden är avbildade mot en gul bakgrund och att mellangrund 

saknas. Det finns förvisso svaga konturer av träd i bakgrunden, men kontrasten är så låg att 

dessa är svåra att urskilja på håll. Kvinnorna är för övrigt avbildade genom frilagda foton mot 

den gula bakgrunden, vilket ytterligare förstärker budskapet om att filmen handlar om dessa 

fyra kvinnor. Ytterligare något som bidrar till att skapa kontakt mellan bild och betraktare är 

förekomsten av geometriska former. Detta finns exempel på i det här omslaget, där de 

mörkhyade kvinnornas klänningar bildar en kvadrat, vilken för övrigt är en symbol för 

oföränderlighet. Detta kan enligt min mening tolkas som att kvinnorna representerar sin 

yrkesgrupp, ett yrke som präglas av strikta regler med invanda mönster som är svåra att 

förändra.  Vidare bildar de två kvinnorna på bänken trianglar. Kvinnan som ser mot 

betraktaren utgör dels en triangel med kjolkanten som bas och huvudet som spets, dels 

axlarna som bas och händerna som spets. Betraktarens öga tenderar att dras till geometriska 

former i bilden. Kvinnan med bortvänd blick bildar en triangel med kjolen som bas och 

huvudet som spets. Triangelformer med basen nedåt bidrar till att ge ett lugnt och harmoniskt 

intryck.  

 Kvinnorna i bilden är avbildade i helfigur som frilagda mot gul bakgrund. Friläggning 

används då man vill förstärka det viktiga i sammanhanget, i detta fall huvudrollsinnehavarna.  

Den enhetliga bakgrunden gör att betraktaren fokuserar på dessa kvinnor som har huvudroller 

i filmen. Ett filmomslag bör kunna skildra en ögonblickshändelse ur filmen som sammanfattar 

handlingen. Även om just denna bild inte är en ögonblicksbild ur filmen utan snarare ett 

montage anser jag ändå att den passar i sammanhanget. De mörkhyade kvinnorna står lutade 

mot varandra och ger intryck av att vara förtroliga med varandra. Betraktarens intryck av 

samhörighet dem emellan förstärks genom att de är klädda i liknande uniformer. Det är 

vanligt att visa samhörighet i reklambilder genom att avbilda människor med liknande klädsel 

nära varandra. Kvinnorna på bänken är istället avbildade en bit ifrån varandra, vilket uttrycker 

distansering. Det är passande i detta omslag eftersom det för tankarna till den konflikt som 

uppstår mellan Skeeter och Hilly när det uppdagats att Skeeter tycker att Hilly beter sig 

förkastligt mot sin hemhjälp. Hennes bortvända blick symboliserar enligt min mening att hon 
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blundar för rasmotsättningarna och inte vill kännas vid problemet, samtidigt som hon 

antagligen skäms över sitt eget beteende gentemot sin hemhjälp. Efter att ha sett filmen ser 

betraktaren att de mörkhyade kvinnorna på omslaget är Aibileen och Minny, medan Skeeter 

är kvinnan som ser rakt mot betraktaren. Kvinnan som ger uttryck av nonchalans är Hilly.  

 Färgsättningen på omslaget går i ljusa toner som traditionellt sett förknippas med 

kvinnlighet. Lila har på senare år kommit att bli ett allt vanligare alternativ till rosa. Valet av 

just gul bakgrund är i detta fall intressant. Historiskt sett har gult varit en symbol för falskhet 

samt etniskt- och socialt diskriminerade grupper. Gult passar således in i sammanhanget, 

eftersom handlingen utspelar sig kring diskriminering av mörkhyade människor.  

 Gällande belysning i omslaget är det svårt att se eftersom kvinnorna är frilagda foton 

mot en enhetlig bakgrund. Detta gör att de berövas sammanhang och miljö, vilket hade gjort 

det lättare att uppfatta ljuskällorna. Som jag ser det är dock kvinnorna belysta uppifrån 

vänster med sidoljus, vilket dels syns på skuggorna under dem men även i hur ljuset faller på 

deras kläder. Skuggorna under dem hör ej till fotona utan har lagts till i efterhand för att skapa 

djup i bilden. 

 Utifrån kvinnornas placering i omslaget vill jag påstå att den också har betydelse i 

sammanhanget. De mörkhyade kvinnorna står uppställda i sina uniformer med en 

kroppshållning som kommunicerar att de står redo för att få order om nästa hushållssyssla. De 

vita kvinnorna är istället avbildade sittande, något jag menar uttrycker passivitet. Detta kan 

dels relateras till händelserna i filmen, men även som symbol för samhället i övrigt under 

1960-talet. De vita som samhällsgrupp är passiva inför de rasproblem som råder i samhället, 

de vill inte bidra till att förbättra de mörkhyades situation. Detta eftersom de vita själva tjänar 

på situationen eftersom de får hela hushållet skött av hemhjälpen. Det ligger i de vitas intresse 

att de mörkhyade kvinnorna ska fortsätta passa upp på dem så att de själva slipper utföra 

slitsamt hushållsarbete. Skeeters kroppshållning gör att hon ser ut att ivrigt sitta och vänta på 

något medan Hilly istället låtsas som att inget kommer hända. Både Skeeter och Hilly har en 

barnslig kroppshållning, något som är vanligt i reklambilder med kvinnor. Skeeters 

kroppshållning får mig att tänka på ett obstinat barn, vilket kan relateras till att Skeeter liksom 

ett obstinat barn som gör uppror mot föräldrarna istället gör uppror mot gängse normer i 

samhället. Även Hilly är barnslig eftersom hon blundar för problemet med hur hemhjälparna 

blir behandlade av de vita. Att alla fyra kvinnorna är placerade på en linje med samma 

avstånd till betraktaren kanske kan vara en symbol för att de alla är lika mycket värda oavsett 

hudfärg?  
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KAPITEL 5 – SLUTSATSER 
Vid jämförelser mellan bok- och filmomslag är det tydligt att de kommunicerar på olika sätt 

och till delvis olika målgrupper. Min övergripande frågeställning är därmed besvarad. Vidare 

ställde jag mig frågan vilka faktorer det i så fall var som gör att betraktaren uppmärksammar 

ett visst omslag bland en mängd andra. Det visade sig finnas en mängd olika faktorer som kan 

användas för att skapa kontakt mellan bild och betraktare. Dessa faktorer har var och en 

förmåga att attrahera betraktarens blick, och bästa möjliga kommunikation uppnås genom att 

kombinera dessa komponenter i ett och samma omslag. Exempel på faktorer som ökar bildens 

synlighet är: 

 

- Förekomsten av ansikten i omslaget, helst som visar någon form av känslouttryck.  

- Strukturering genom att ha för-, mellan- och bakgrund samt geometriska former och 

diagonaler inom motivet. 

- Kroppshållningar som påminner om barn.  

- Att modellen avbildas framifrån vilket gör att betraktaren lättare kan identifiera sig 

med personen i fråga.  

- Harmonisk placering som ger bildens balans.  

- Teckensnitt som passar sammanhanget i övrigt. 

- Belysning och färger som bidrar till att skapa stämning i bilden. 

 

Samtliga av dessa har använts i de omslag som här studerats. En metod formgivaren kan 

använda sig av för att öka omslagets synlighet bland en mängd andra visade sig vara 

förekomsten av ett enda ansikte där den avbildades blick möter betraktarens. Människan har 

en instinktiv förmåga att vid interaktion med andra människor främst fokusera på ansiktet, 

ögonen och munnen. Forskning har visat att människor tenderar att lägga märke till arga 

ansiktsuttryck snabbare än glada ansiktsuttryck, och att viljan att se bottnar i ett intresse av att 

kunna jämföra och identifiera sig själv med andra människor. Lättast har betraktaren att 

identifiera sig med den avbildade då denne är avbildad framifrån. Det visade sig även att 

bilder som visar starka känslouttryck och gör betraktaren känslomässigt berörd 

uppmärksammas i betydligt större utsträckning än andra bilder. Detta menar jag är en 

överlevnadsinstinkt. Genom att studera andra människors ansiktsuttryck får betraktaren 

information om vad andra människor anser om henne/honom. Enligt mig var det i 

mänsklighetens begynnelse en nödvändig instinkt då man exempelvis kunde se om någon var 
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arg och därmed sätta sig i säkerhet för att undvika en strid. Likaså kan betraktaren se om en 

annan människa är glad eller ledsen, och därmed avgöra hur man ska bete sig mot den 

människan.   

 Förutom förekomsten av mötande blickar och ansikten visade det sig att bilder 

föreställande barn ökar bildens synlighet eftersom människan instinktivt vill ta hand om barn. 

Denna metod visade sig vara vanlig vid avbildningar av kvinnor, vilka ofta avbildas i 

barnsliga poser.  

 När det gäller komposition föredrar betraktaren bilder som är reducerade från onödig 

information och lätta att tolka och förstå. Bilden bör ha balans mellan de olika delelementen, 

något man kan åstadkomma exempelvis genom gyllene snittet. Där kan man räkna ut 

proportioner som ögat föredrar och uppfattar som harmoniska och balanserade.  

 Genom att studera hur betraktaren uppfattar och påverkas av olika färger, ljus, 

teckensnitt och så vidare kan formgivaren producera bilder som får betraktaren att bli 

känslomässigt berörd och att därmed se bilden bland en mängd andra. Komposition, färger, 

blickar och teckensnitt är alla delar i en helhet med strävan efter att sända ett meddelande till 

betraktaren och få denne att reagera på ett visst sätt på omslaget utan att betraktaren själv är 

medveten om det.  

 Bok- och filmomslag är exempel på masskommunikation, alltså kommunikation som 

når ut till en stor grupp människor utan att rikta in sig mot någon specifik mottagare. I 

samtliga omslag som här studerats finns de reklamkomponenter som diskuterats med. Tre av 

dem är strukturerade med för-, mellan- och bakgrund samt linjer som leder betraktarens blick 

in i bilden. Undantaget är bokomslaget till Män som hatar kvinnor som bara har förgrund och 

bakgrund. I samtliga omslag har man använt sig av ansikten, vilket är ett sätt att skapa kontakt 

mellan bild och betraktare. I bokomslagen ges inte betraktaren möjlighet att möta den 

avbildades blick, dels eftersom ögonen på den ena personen är förtejpade och dels för att den 

andra personen har huvudet vänt i profil mot betraktaren. I filmomslagen kan dock 

betraktaren få ögonkontakt med de avbildade.  

 Inledningsvis ställde jag mig även frågan om det är skillnad mellan vad omslagen till 

böckerna respektive filmerna kommunicerar. Utifrån min egen uppfattning anser jag att 

bokomslagen riktar sig till en något äldre målgrupp än filmomslagen. Gällande omslaget till 

Män som hatar kvinnor berättade Eva Gedin att det riktar sig till en målgrupp från 25 år och 

uppåt (en kategori som jag här kallar vuxna, medan kategorin ungdomar är under 25 år). 

Enligt min mening syns detta främst i hur omslaget liknar en tidskrift. Tidskrifter är vanligen 
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exempelvis vetenskapliga eller samhällsdebatterande, ämnen som tilltalar vuxna människor 

och där jag kan tänka mig att merparten av läsarna har någon form av eftergymnasial 

utbildning. Detta stämmer i så fall överens med den forskning som visar att största andelen 

läsare är kvinnor, samt att läsning ökar i takt med ålder och utbildning. Exempelvis en 

tonåring skulle antagligen inte finna omslaget särskilt intressant, eftersom jag kan tänka mig 

att en tonåring skulle uppleva det som tråkigt. Men för en vuxen, samhällsengagerad 

människa är det antagligen tilltalande, eftersom formgivningen bygger på hur tidskrifter ser 

ut.   

 Även omslaget till Niceville menar jag är riktat mot en något äldre målgrupp kvinnor. 

Detta eftersom omslagets formgivning förutsätter att betraktaren är bekant med hur en 

mörkhyad hemhjälp under mitten av 1900-talet var klädd. Känner man inte till det uppfattar 

man enligt min mening inte bildens sammanhang, alltså att boken handlar om hemhjälpar. 

Känner man inte till hur dessa historiskt sett vanligen var klädda får man svårt att förankra 

bilden till ett sammanhang. Då skulle kvinnan lika gärna kunna vara någon som håller på att 

baka och som gått till dörren för att ropa åt barnen att komma in. Hennes bestämda 

kroppshållning och ansiktsuttryck skulle då kunna bero på att barnen inte lyder. Men så är det 

inte tänkt att omslaget ska tolkas, för då brister kommunikationen i att förmedla bokens 

handling.  

 Ytterligare ett argument för att bokens målgrupp är vuxna och medelålders kvinnor är 

att forskning visat att betraktaren tenderar att identifiera sig med den avbildade. Detta skulle 

kunna stämma här eftersom kvinnan på omslaget inte är någon ungdom utan snarare i övre 

medelåldern. Jag anser även att miljön i vilken kvinnan är avbildad tilltalar en äldre målgrupp, 

eftersom miljön ser gammaldags ut och därmed ger betraktaren intryck av nostalgi. Enligt min 

mening skulle exempelvis en 14-åring inte bli lika tilltalad av detta omslag som en 

medelålders kvinna skulle bli.  

 När det istället gäller filmerna anser jag att de kommunicerar och fokuserar på andra 

saker än bokomslagen, de vill tilltala en yngre målgrupp än böckerna. Detta skulle enligt mig 

kunna bero på att filmer generellt sett riktar sig till en yngre målgrupp än vad böcker gör. Att 

läsa en bok är mer krävande och tidsödande än att se en film, och de flesta ungdomar ser 

hellre en film än läser en bok. Eftersom boken Män som hatar kvinnor sålts i tre miljoner 

exemplar i Sverige är marknaden så gott som mättad på böcker. Om den ges ut i nytryck 

kommer de som köper den antagligen vara den målgrupp som var för unga för att läsa den då 

den kom 2005. Jag vill påstå att detsamma gäller filmen, som kom ett par år efter boken. 
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Utifrån det jag redovisat om betraktarens förmåga att vilja identifiera sig och jämföra sig med 

den avbildade blir det tydligt att filmen riktar sig till en yngre målgrupp än vad boken gör. 

Lisbeth Salander är den punkt i omslaget som betraktaren ser först. Hon är en ung kvinna som 

är klädd i kläder som i stort sett bara ungdomar brukar klä sig i. Är det till exempel någon 

som någonsin sett en 50-årig kvinna bära skinnjacka och nithalsband samt är hårdsminkad? 

Jag menar att detta utseende främst finns bland ungdomar. Salanders kroppshållning och 

ansiktsuttryck ger intryck av att hon vill vara tuff, vilket är vanligare bland ungdomar som 

söker sin identitet än vad det är bland äldre vuxna. Som betraktare har man lättare att 

identifiera sig med den avbildade om denne är avbildad framifrån och med en blick som 

möter betraktarens. Det skapar kontakt mellan bild och betraktare, och det är således lättare 

för ungdomar att identifiera sig med den person som dominerar omslaget, än vad det är för en 

vuxen. Som vuxen är det istället mer troligt att man identifierar sig med Blomkvist, som 

skulle kunna vara en uppgiven tonårsförälder som är pappa till Lisbeth. Han utstrålar mer 

auktoritet än vad Salander gör. Eftersom det är Lisbeth som dominerar omslaget är det alltså 

främst ungdomar som tilltalas av omslaget. De mörka färgskalorna samt elden i bakgrunden 

bidrar till att ge omslaget ett dramatiskt uttryck som upplevs som spännande.  

 Beträffande filmomslaget till Niceville är uttrycket ett helt annat än ovanstående 

filmomslag. Här kommuniceras en helt annan genre, men jag vill påstå att även denna film 

riktar sig till en yngre målgrupp än vad boken gör. Betraktarens blick dras först till Skeeter 

vars blick är riktad rakt mot betraktaren. Eftersom hon är en ung vit tjej är det enligt min 

mening den målgruppen som har lättast att identifiera sig med henne och tilltalas av omslaget. 

Ytterligare något som skulle kunna tilltala ungdomar, åtminstone i Sverige och jag vet inte 

hur omslaget ser ut i andra länder, är 60-talsmodet som framgår av de avbildades klädsel och 

frisyrer. Mitt intryck är att 1960-talet för tillfället är mycket trendigt, främst bland ungdomar. 

Möbler och porslin från 1960-talet betingar just nu ett stort värde på andrahandsmarknaden. 

De porslinsserier som Stig Lindberg formgav vid Gustavsberg under denna period har på 

grund av den stora efterfrågan börjat nyproduceras och blivit något av en statusprodukt. 

Under 1960-talet såldes hans porslin relativt billigt, medan en kaffekopp med fat idag kostar 

ca 600 kr och därmed är en statusprodukt. Således ligger omslaget till filmen helt rätt i tiden.  

 Färgerna i omslaget är sådana som traditionellt sett betraktas som kvinnliga, vilket 

passar bra eftersom handlingen utspelar sig kring ett antal kvinnor. Som jag ser det är det 

antagligen även främst yngre kvinnor som tilltalas av detta omslag. Dels genom färgvalet, och 

dels genom att den som betraktaren får ögonkontakt med själv är en ung kvinna. Omslaget 



Magisteruppsats i Konstvetenskap Helena Lundgren 
Högskolan på Gotland 
2011-2012 
 

 61 

upplevs inte som hotfullt eller farligt eftersom det inte innehåller mörka färger och höga 

kontraster.  

 För att jämföra bokomslagen med respektive filmomslag har jag dragit följande slutsats; 

böckerna riktar sig till vuxna och medelålders människor, främst kvinnor eftersom dessa utgör 

största andelen av läsarna.  Filmomslagen riktar sig istället till en yngre målgrupp, de som 

hellre ser en film än läser en bok. Bokomslaget till Män som hatar kvinnor riktar sig till 

vuxna, den målgrupp som även konsumerar tidskrifter. Bokomslaget uttrycker större allvar än 

vad filmomslaget gör. Filmomslaget riktar sig istället till en yngre målgrupp där fokus ligger 

på Lisbeth Salander, och där ungdomar i större utsträckning än vuxna kan identifiera sig med 

henne. Omslaget utrycker även spänning och dramatik, vilket enligt min mening tilltalar den 

yngre målgruppen.  

 När det istället gäller Niceville upplevs omslaget som nostalgiskt, och här förutsätts att 

betraktaren är bekant med hur mörkhyade hemhjälpar historiskt sett gestaltats. Även 

inredningen i det rum där kvinnan är avbildad upplevs som nostalgisk och gammaldags. 

Många av läsarna är kanske uppväxta under 1960-talet och kanske kan känna igen sig i 

miljön. Filmomslaget riktar sig däremot till yngre kvinnor, dels genom färgerna och dels 

genom att de kan identifiera sig och få kontakt med Skeeter. Det visade sig att de flesta 

läsarna är kvinnor, samt att män är noga med att inte läsa böcker (och antagligen se filmer) 

som kan uppfattas som kvinnliga. Detta vill jag påstå att dessa omslag gör, varför målgruppen 

således bör vara kvinnor. Då det istället gäller Män som hatar kvinnor är det antagligen 

betydligt fler män som läser boken och ser filmen, eftersom dessa omslag inte upplevs som 

traditionellt kvinnliga varken i färgval eller motiv. Här är färgerna istället mörka, kontrasterna 

höga och kvinnan som dominerar omslaget ser tuff ut. Filmomslaget till Niceville är istället 

mer ”flickigt” genom sina pastellfärger och unga kvinnor i klänningar.  

 Efter att jag avslutat min studie om omslagsbilder till böckerna och filmerna står det 

klart för mig att omslagen är minutiöst genomarbetade in i minsta detalj och att formgivarna 

följer vissa bestämda regler för hur man skapar ett attraktivt omslag. De resultat jag kommit 

fram till har väckt många nya frågor, och det finns många områden som skulle vara intressant 

att studera på samma sätt som här gjorts. Man skulle exempelvis kunna studera CD-omslag 

för att se hur deras omslag skiljer sig från filmomslag och om man i dem har andra regler för 

hur man gör ett attraktivt omslag. Man skulle även kunna studera hur bokomslag från olika 

utgåvor av samma bok skiljer sig, exempelvis svenska utgåvor i relation till utländska.   
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Sammanfattning 

Jag har studerat bok- och filmomslag till Män som hatar kvinnor och Niceville för att ta reda 

på om den visuella kommunikationen i omslagen skiljer sig mellan bok och film som bygger 

på samma handling. Vidare har jag tagit reda på hur man kan göra för att öka bilders synlighet 

bland en mängd andra. Som betraktare blir man undermedvetet påverkad till att bli intresserad 

av vissa reklambilder, vilket ju ett omslag kan sägas vara eftersom det är en viktig del i 

marknadsföringen då många dömer produkten utifrån omslaget. Jag ville studera detta 

eftersom det är intressant att veta hur människor påverkas av omslagen och vad de 

kommunicerar samt huruvida bok och film riktar sig till olika målgrupp.  

 Jag ville även ta reda på om det går att se i omslagen om formgivaren utgått från vissa 

bestämda reklamkomponenter för att kunden ska attraheras av omslaget, samt vilka faktorer 

det i så fall är som får betraktaren att uppmärksamma omslaget. Under arbetets gång framgick 

det tydligt att så var fallet och att det gick att identifiera vissa bestämda regler som 

formgivarna utgått från. Efter att ha studerat hur dessa regler/komponenter påverkar 

betraktaren gick det även att se att omslagen riktade sig till olika målgrupper. Bokomslagen 

riktar sig främst till vuxna, eftersom läsning ökar i takt med utbildning och ålder. Filmerna 

riktar sig istället främst till ungdomar, enligt min definition de som är under 25 år.  
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Bild 3. Omslaget till den första svenska pocketutgåvan av Män som hatar kvinnor (2006). 
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Bild 4. Omslaget till den svenska DVD-utgåvan av Män som hatar kvinnor (2008). 
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Bild 5. Omslaget till den första svenska pocketutgåvan av Niceville (2010). 
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Bild 6. Omslaget till den svenska DVD-utgåvan av Niceville (2012).  
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