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Abstrakt
Denna uppsats avser att analysera bokomslagens retoriska argumentation. Genom att studera
vilka argument som förekommer på omslagen, är arbetets syfte att undersöka hur en potentiell
läsare lockas till att köpa just den boken. Totalt tolv titlar, sex från Albert Bonniers förlag och
sex från Norstedts, utgör analysmaterialet. Detta analyseras med hjälp av en hermeneutisk
retorisk metod, tillsammans med teorier från den klassiska såväl som den visuella retoriken.
Även litteraturvetenskaplig teori rörande bokomslagets uppbyggnad används. Efter
genomförda analyser konstateras att pathosargument, som syftar till att väcka känslor hos den
potentielle läsaren, är tydligt framträdande. Bland annat fungerar kontrasterande antiteser,
realistiska fotografier, metonymier, utstickande färgval och evidentia i målande beskrivningar
fungerar som känslomässiga appeller. Även ethosargument förekommer i stor utsträckning.
Namnets storlek på framsidan, presscitat, författarfotografier samt bio- och bibliografisk
information fungerar argumentativt i detta syfte.

Nyckelord: retorik, bokomslag, argument, visuell retorisk analys, argumentationsanalys,
ethos, pathos.
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1. Inledning
Böckerna står uppställda på hyllorna i prydliga rader. Hyllmeter efter hyllmeter med romaner,
deckare, biografier och kokböcker. Varje bok i bokhandeln vill bli nedplockad från hyllan och
följa med en läsare hem – säljas i så många exemplar som möjligt. Bokomslagen är något av
det första en potentiell läsare ser. De kan sägas bli den retoriska dispositionens inledning, den
som ska fånga publiken, göra den intresserad av vad som komma skall och få den att stanna
kvar. I detta fall handlar det i förlängningen om att köpa och läsa boken. Omslaget blir den
förhoppningsvis fångande och lockande inledningen till bokens innehåll. I denna uppsats
kommer bokomslagens retorik att undersökas. Efter en överblick av bokomslagets historia
samt detta arbetes teori, följer retoriska analyser av tolv bokomslag, vars resultat därefter
diskuteras. För i vilken utsträckning övertygar bokomslaget om att det är just den boken som
bör läsas?

1.1 Bakgrund
1.1.1 Bokomslagets historia – från informativt skydd till kommunikationsmedel
Som en introduktion till ämnet följer nedan en kort översikt över bokomslagets historia och
sentida utveckling, för att klargöra dess betydelse för dagens böcker.
Länge var bokomslagen gjorda i läder och hade som främsta syfte att skydda boken och
dess innehåll.1 Det tryckta omslaget i papper, så kallade ”dust jackets”, ett avtagbart fodral av
papper som skyddar pärmarna, började växa fram under 1800-talet. Sedan dess har det gått
från att fungera som en strikt informationskälla till att bli en kanal för kommunikation.2 Det
var under det tidiga 1800-talet som man började inse och utnyttja det faktum att bokens
omslag hade potential att locka köpare. Tidigare hade främst försättsbladen fått fungera som
källa för information om själva boken, vad litteraturteoretikern Gerard Genette kallar
paratext, men nu såg man omslagets strategiska värde.3 Omslagets utformning är en viktig del
i förläggarens arbete, då det ofta är den första upplevelsen av boken som når läsaren, ”the first
manifestation of the book offered to the reader’s perception”.4
Under 1900-talet, i takt med att yrken inom formgivning och grafisk design växte fram,
kom omslagen att bli allt mer uttrycksfulla. Omslaget skulle dessutom inte bara fungera som
ett säljargument i redaktörens eller förläggarens tjänst, utan skulle även representera
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författaren och dennes verk, ha en koppling till bokens textmässiga innehåll.5 Samtidigt
gjorde massmediernas utveckling, från 1950-talet och framåt, att bokomslaget fick många
konkurrenter i tävlingen om att dra till sig en betraktares visuella uppmärksamhet. TV,
tidningar och förekomsten av reklam expanderade snabbt och tog allt mer plats.6 Här började
också andra bokformat än det klassiska ”dust jacket”-omslaget att göra entré på marknaden.
Först kom de så kallade ”paperbacks”, där bokomslaget är tryckt direkt på pärmen. Även
pocketboken började snart synas i handeln och dessa två prismässigt billigare format gjorde
att böcker, och därmed även omslagen, blev tillgängliga för helt nya, bredare, publiker.7
Utvecklingen av bokomslagens utseende har alltså gått från att vara rent informella till att bli
en del av ett alltmer kreativt förlopp, där bokomslagets utseende blir en viktig del i
säljprocessen. Dessutom inbjuds dagens mottagare att själva vara aktiva och tillämpa sin egen
personliga tolkning i betraktandet av omslaget. Som Ned Drew och Paul Spencer Sternberger
skriver ska omslaget fungera ”engaging to the viewer in an active interpretive exchange”.8
Idag innehar bokomslaget en nyckelroll för försäljningen och det är inte bara den rent
illustrativa och textmässiga formgivningen som påverkar hur en bok uppfattas av en
betraktare. Även storlek, materiell utformning och bindning är aspekter som numera räknas
till omslagets område.9 Cat Yampbell talar om ”grabability”, om att boken måste kunna fånga
den potentiella läsarens uppmärksamhet, så att läsaren i sin tur väljer att ”fånga” boken.10
Sammantaget kan så konstateras att bokomslaget är mycket viktigt för det intryck en
potentiell läsare får av en bok och därmed i förlängningen även dess försäljning. Idag kan det
sägas handla om en visuell ”upplevelse” av boken: den ska inte bara se fin ut rent illustrativt
och formmässigt, den ska även kännas tilltalande rent fysiskt. Allt för att läsaren ska
övertygas om att boken är värd att plocka ner från hyllan och ta med hem.
1.1.2 Bokomslagets retoriska situation
Så skapas en retorisk situation: ett påträngande problem, en retorisk publik och tvingade
omständigheter finns där.11 Problemet består i att kunderna måste övertygas om att det är just
den här boken som ska bli utvald. Retorisk blir situationen i och med att problemet kan lösas
med hjälp av kommunikation.12 Kunderna kan inte i butiken läsa själva boken och avgöra
huruvida den är bra eller inte. Därmed kan det sägas vara upp till böckernas omslag att
5
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argumentera för att innehållet är läsvärt och för att lösa det påträngande problemet. Lösningen
ligger således i att den retoriska publiken, de potentiella kunderna, övertygas och köper
boken. Men i situationen finns även tvingade omständigheter.13 De långa raderna av böcker är
ett sådant, då det är många omslag, många titlar som tävlar om kundernas uppmärksamhet. Ett
annat bidragande förhållande är placeringen i butiken, på vilken plats det speciella exemplaret
rumsligt exponeras – om det står undangömt på en hylla längst in eller placerat direkt vid
entrén. Även i vilken utsträckning titeln fått hjälp från förlaget, med exempelvis
marknadsföring och övrig publicitet, påverkar på vilket sätt bokens kommunikation uppfattas
av den retoriska publiken, de potentiella läsarna. Ytterligare ett hinder kan vara om boken i
fråga är en roman, men den potentiella kunden på förhand bestämt sig för att det är en kokbok
som ska inhandlas. Dessa omständigheter kan inte bokomslagets utformning, och den
eventuella argumentation som där återfinns, påverka. Men det finns också aspekter, vad
Aristoteles kallar för konstnärliga bevismedel, som bokomslagets formgivare kan använda för
att på bästa möjliga sätt försöka övervinna de tvingade omständigheterna.14 Exempelvis kan
det argumenteras för bokens trovärdighet genom att skapa säljande argument som uppfattas
vara giltiga och logiska. Omslaget kan även utformas på ett sätt som väcker känslor hos den
potentielle kunden.
Det är just dessa argument, de konstnärliga, som denna uppsats ämnar undersöka
närmare. På vilket sätt verkar omslagens argumentation för att lösa det påträngande
problemet, handskas med de tvingade omständigheterna och övertyga den retoriska publiken?

1.2 Syfte och frågeställningar
Vad är det som får oss att välja en viss bok framför en annan? Detta är något som har fångat
mitt intresse. Jag har själv många gånger valt en bok just på grund av dess omslag, för att det
har känts rätt. Nu vill jag sätta retoriska ord på den känslan. Så både för min egen nyfikenhets
skull, men också för att i ett större perspektiv studera vad det är som påverkar oss, är syftet
med denna uppsats att studera bokomslagens argumentation.
Det är här således intressant såväl som relevant att föra in retoriken, vars teorier
behandlar vad som övertygar, på vilket sätt det görs och vilken effekt det får. Med retorikens
hjälp kan jag undersöka vilka element i bokomslagens utformning som kan övertyga om ett
köp – undersöka vad som gör en bok intressant.
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Syftet med denna uppsats är följaktligen att betrakta bokomslag ur ett retoriskt
perspektiv; att studera hur böcker övertygar genom exempelvis layout, färg, form, och
typografi; att undersöka hur fram- och baksidornas texter argumenterar, hur bilderna gör det
och vad som blir resultatet när de får verka tillsammans.
Den frågeställning som kommer att vara ledande i arbetet är: vilka argument förekommer
på böckernas omslag?
De utvalda böckernas författare är debutanter såväl som mer etablerade namn. Vid en
resultatöverblick kan det därmed även vara intressant att fråga sig om det finns några
skillnader i omslagens argumentation utifrån dessa två grupper. En möjlig hypotes är att
argument baserade på författarens person, ethos, framträder i högre grad hos de mer
etablerade författarna.

2. Teoretiska utgångspunkter
Nedan följer en överblick över tidigare forskning inom området för bokomslag och retorik
samt forskning inom visuell retorik. Även en kortare översikt över bokomslagets påverkande
roll i ett bredare vetenskapligt perspektiv kommer att presenteras.
Vidare introduceras även de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för
uppsatsens analys. Här återfinns teorier från den klassiska neo-aristoteliska såväl som den
visuella retoriken, samt teorier hämtade från litteraturvetenskapen som berör bokomslagens
beståndsdelar och dess funktioner.

2.1 Tidigare forskning
Till tidigare forskning hör även den bakgrund, rörande bokomslagets historia, som
presenterades i avsnitt 1.1.1. I nedan följande stycken utvidgas forskningsfältet ytterligare.
Här introduceras tidigare arbeten där retoriska perspektiv applicerats på bokomslag. Vidare
kommer även forskning om bokomslag från andra discipliner, så som medievetenskapliga och
psykologiska, att presenteras, samt forskning rörande den visuella retoriken.
Forskning som utifrån ett retoriskt perspektiv studerat bokomslags utformning är
sparsamt förekommande. Monica Landoni och Forbes Gibbs har i sin artikel The role of
visual rhetoric in the design and production of electronic books undersökt typografins retorik
i utformningen av tryckta respektive elektroniska böcker. Bland annat nämner de begreppet
book rhetoric, som kombinationen av den visuella och den skrivna retorik som återfinns på ett
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omslag.15 Kathleen O’Connell har undersökt amerikanska ungdomsböckers omslag och hur
de övertygar retoriskt, med utgångspunkt i den visuella retoriken.16 Hanne Cath. Brække har i
masteruppsatsen Omslagets retorik studerat hur argumentation utifrån ethos framträtt på
debuterande norska författares bokomslag under de senaste 60 åren. Resultatet visar att
författaren som auktoritativt argument används i högre utsträckning på dagens bokomslag.17
Madeleine Söderbergs kandidatuppsats i retorik om detektivromaners omslag, Köper vi verket
eller författaren?, kan fungera som inspirations- och idékälla. Även hon fann, i linje med
Brække, att författaren som person tar större plats på sentida omslag.18
Forskning om vad som utgör ett tilltalande bokomslag har också studerats utifrån andra,
inte specifikt retoriska perspektiv, som exempelvis medievetenskapliga och psykologiska.
Dessa kan fortfarande i högsta grad vara intressanta med tanke på denna uppsats syfte, då de
kan erbjuda en djupare förståelse för omslagens utformning och dess betydelse för en läsares
intryck av boken. Exempelvis framhåller Cat Yampbell i artikeln Judging av book by its cover
hur just omslaget, och speciellt dess visuella utformning, är avgörande när vi bestämmer oss
för vilken bok vi ska läsa.19 Hon menar att omslaget är ”the key to the text – the cover sells
the book.”20 Samma titel, Judging a book by its cover, har även Nicole Matthews och
Nickianne Moodys bok, som sammanställer en rad olika artiklar på temat bokomslag. Fokus
ligger främst på omslagets roll som marknadsförare och närmandet hör i första hand
medievetenskapen till.21 En stor del av forskningen är inriktad på barn- och ungdomslitteratur.
Ur ett psykologiskt perspektiv har Steven Rinehart konstaterat hur unga läsare utifrån så
kallade ”cover clues”, visuella och textmässiga ledtrådar på omslaget, på förhand avgör om de
kommer att tycka om, eller över huvud taget läsa, en viss bok.22 Även några svenska
studentuppsatser, som kan fungera som inspiration för denna uppsats, pekar på vikten av
omslagets utformning för att locka läsare. Hanna Nordin Eskelin har, i sin magisteruppsats i
biblioteks- och informationsvetenskap, intervjuat bibliotekarier om hur de uppfattar att
omslaget påverkar utlåningen av ungdomslitteratur. Resultatet visar att bokomslag är en
avgörande, men dock inte den enda, faktor som spelar in.23 Enkätundersökning och intervjuer
Landoni, Monica & Gibb, Forbes, (2000). ”The role of visual rhetoric in the design and production of electronic books: the visual book” i: The Electronic
Library, Vol. 18 Iss: 3. Sid.190-201.
16
O’Connell, Kathleen C. (2010). Young Adult Book Cover Analysis. University of North Carolina Wilmington.
17
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Universitet.
18
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Uppsala Universitet.
19
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23
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om ungas uppfattning av bokomslagens utformning har även genomförts av Nathalie Beillon
och Fanny Runeby, men ur ett grafiskt visuellt perspektiv.24
Forskning inom visuell retorik är, sett till denna uppsats syfte, ett område värt att belysa
närmare. Detta då dess teorier i stor utsträckning kommer att appliceras under analysarbetet.
Retorikforskaren och professorn Jens Kjeldsen har fokuserat speciellt på den visuella
retoriken och på bilders förmåga att argumentera, exempelvis i avhandlingen Visuel retorik25
och artikeln At argumentere med billeder.26 På temat visuell retorik har han även skrivit
boken Tale med billeder – tegne med ord om det visuellas plats i retorikhistorien.27 Det
visuella temat syns också i delar av hans retoriska grundbok Retorik idag.28 Även professor
Brigitte Mral har undersökt bilders retoriska kvalitéer tillsammans med Henrik Olinder i
boken Bildens retorik i journalistiken29 samt i ett fördjupat resonemang i kompendiet Bilden
som argument.30

2.2 Teori
2.2.1 Retorisk teori: pisteis, troper och stilfigurer
För att studera den text som förekommer på omslagen kommer retorikens teori väl till pass. I
och med rhetorica studens31, den retoriska analysen, erbjuder den verktyg lämpliga att
undersöka och identifiera förekomsten av argumentation. Denna teori är inte endast
användbar för att studera argumentation som existerar i omslagets skrivna text. Forskare inom
visuell retorik har även funnit att den klassiska retorikens termer kan användas för att betrakta
argumentation i visuella objekt.32
Retorikens tre mest grundläggande bevismedel, eller typer av argument, är ethos, pathos
och logos. Dessa pisteis används för att skapa förtroende hos och för att övertyga en publik.33
Ethosargument utgår ifrån talarens karaktär och person, men kan även bygga på
användande av auktoritet. Välanvända argument utifrån ethos bör syfta till att få talaren att
framstå som välvilligt inställd, förnuftig och som en person med god moral.34 Enligt
Aristoteles definition är ethos något som uppstår i stunden, under talets gång.35 Men för denna
uppsats syfte kan det även vara intressant att betrakta en något utökad definition av ethos,
24
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nämligen den som hävdar att en person kan ha med sig ett inledande ethos in i en situation.
Ett inledande ethos bygger på publikens tidigare erfarenheter och uppfattning av personen i
fråga, vilka påverkar i vilken utsträckning förtroende kan skapas.36 Detta ethos, som en talare
har med sig sedan tidigare och som bygger på mottagarnas förförståelse, påverkar således det
ethos som uppstår och som tilldelas en talare i talsituationen: det härledda ethos.37
Pathosargument syftar till att väcka sådana känslor hos publiken att de övertygas om
talarens tes. Att framkalla och tilltala dessa känslor kan ske på olika sätt. Aristoteles menar att
det främst är tre olika aspekter som en talare bör ta i beaktande för att väcka sin publiks
känslor: vilken känslan är, när den uppstår och vilka handlingar och beteenden som framkallar
den.38 Målande och utförliga beskrivningar, evidentia, är ett sätt att väcka känslor. Detta då
det gör att publiken kan leva sig in i situationen som framställs, skapa närvaro och realism.39
Den tredje pisteis är argument som talar till publikens förnuft och bygger på logik och
fakta – logos. Enligt Aristoteles finns främst två typer av logosargument: paradigm och
enthymem (dessa har även betydelse för såväl ethos som pathos). Ett paradigm är ett exempel,
där ett verkligt enskilt fall fungerar som bevisande argument.40 Enthymem är ett argument
som bygger på att det finns vissa generella överenskommelser hos publiken, att de delar vissa
värderingar och håller viss kunskap för sann. Nära sammankopplat med detta är begreppet
doxa, som avser de försanthållanden och den världsbild som är rådande i en viss situation.41
Andra aspekter av den klassiska retoriska teorin som är aktuella för uppsatsens
studieobjekt, för att identifiera bokomslagens argumentation, är de delar av elocutio som
beskriver troper och stilfigurer. En trop är ”ett ord eller ett uttryck som används i en annan
betydelse än det gängse”42, där typen av trop bestäms av vilket förhållande som finns mellan
bild- och sakled. I denna uppsats är metonymin, en trop som bygger på närhet mellan
begreppen, framträdande. Exempelvis i uttrycket ”Vi tar ett glas”, blir glaset en metonym för
det drickbara. Även metaforen, där bildledets egenskaper överförs till sakledet, eller
synekdoken, där delen representerar helheten eller tvärt om, är exempel på troper. Vid
användandet av en stilfigur behåller orden sin ursprungliga betydelse och det som skapar
effekt är exempelvis ordföljd eller de mönster som skapas i ett uttryck. I denna uppsats
framträder främst klimax och antitesen. En klimax verkar genom att i texten skapa en stegring
och på så sätt bygga upp en intensitet. Antitesen verkar genom kontraster och motpoler, där
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extrempunkter ställs mot varandra. Andra stilfigurer är alliterationen, där på varandra
följande ord inleds med samma bokstav, eller anaforen, där samma ord inleder på varandra
följande meningar.43 Att använda troper och figurer kan, enligt Janne Lindqvist Grinde, ha en
”argumentativ funktion”.44 Därför är förekomsten av dessa mycket intressant att betrakta i
samband med bokomslagen.
2.2.2 Visuell retorik – visuell påverkan
Som ovan nämnt är den klassiska retorikens teori och begrepp användbara för analys av såväl
text som av visuella objekt. Men denna uppsats kan även vara behjälpt av teori som specifikt
rör den visuella retoriken. Detta då omslagen, även detta tidigare nämnt, i stor utsträckning
utgörs av just visuella delar, av samspel mellan text och bild i ett designmässigt
helhetsintryck, det som Landoni och Gibbs kallar book rhetoric.45
Mral & Olinder beskriver på vilka olika sätt hur en bild, eller ett visuellt objekt, kan
påverka en betraktare, förmedla ett budskap och på vilka sätt de argumenterar.46 Perspektivet
eller kameravinkeln i en bild kan vara avgörande för en betraktares intryck, där exempelvis
”grodperspektivet” förmedlar en känsla av hög status medan motsatsen förmedlas i ett foto
taget ovanifrån. Vinkel och perspektiv avgör graden av närhet till det avbildade objektet.47
Även färger kan argumentera och ”ha stark emotionell kraft”.48 Exempelvis kan rött förmedla
en känsla av dominans, förknippas med blod, kärlek eller erotik. Svart konnoterar till
begravning och sorg medan grönt kopplas samman med naturen. Färgers innebörd har dock
stor samhörighet med kulturen eller den kontext i vilken de återfinns.49 Vidare kan även
teckensnitt, layout och grafisk design påverka mottagarens uppfattning av ett objekt.50
I samband med det visuella uttrycket kan det även talas om manifest respektive latent
retorik. Skillnaden ligger främst i hur uppenbar den retoriska argumentationen framstår för
mottagaren. Manifest retorik handlar om synliga och tydliga försök till påverkan.
Argumentationens avsikt är ofta uppenbar och målet är ofta att framkalla en viss handling.
Den manifesta retoriken verkar främst genom rationella logosargument eller genom
användandet av starkt pathos. Latent retorik däremot är mer subtil och märks inte lika tydligt,
den påverkar främst publiken på undermedvetna nivåer. Den verkar genom att frambringa
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gemenskap hos publiken genom att bekräfta de uppfattningar som redan existerar hos denna.
Ofta återfinns latent retorik i appeller till ethos eller i ett objekts estetiska utformning.51
I avsnittet om den retoriska teorin nämndes kort Aristoteles enthymem. Detta begrepp
utvecklas ytterligare av Kjeldsen, som talar om visuella enthymem.52 Han menar att bilders
argumentation sker genom argumentativ förtätning, där vi läser av samtliga argument direkt,
istället för att de blir presenterade i en följd som i ett tal eller en text. Förtätningen sker främst
genom bilders estetiska utformning, tillsammans med deras argumentativa förmåga.53 Det
visuella enthymemet blir så en del av denna förtätning, som kan framkalla känslomässiga
effekter och reaktioner hos publiken. Detta kan ske genom igenkänning av motivet eller med
hjälp av perspektivet, i samma linje som tidigare nämnda effekt av perspektiv och
kameravinkel hos Mral & Olinder. Resultatet av det visuella enthymemets förekomst i bilder
är att publiken själva blir medskapare i argumentationen och en känsla av gemenskap uppstår.
Som Kjeldsen skriver uppstår en ”självövertygandeprocess” i och med att betraktaren kan
tolka bilden och läsa in de argument han eller hon önskar finna där.54 Kjeldsen menar vidare
att retoriska figurer även kan synas i visuell form.55 Antitesen verkar, likt tidigare nämnt,
genom att skapa kontraster.56 I analyserna används uttrycket visuell antites för att beskriva en
bildlig kontrast, som exempelvis skapas med hjälp av olika färger.
2.2.3 Bokomslagets uppbyggnad och komponenter
För att analysera bokomslagen är det behjälpligt att introducera begrepp som kan användas
för att identifiera omslagets beståndsdelar och de element som kan återfinnas där. Forskaren
och teoretikern Gerard Genette har ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv närmat sig
bokomslaget och dess uppbyggnad, när han namnger och diskuterar beståndsdelarnas
funktioner.57 Han talar om dem som delar av en boks paratext, de element i och på en bok
som inte är skapade av författaren och därmed inte är en del av själva bokens handling.
Exempelvis ingår, förutom omslaget, dedikationer, försättsblad, förord och noter i detta
begrepp. För att använda Genettes egen metafor är paratexten, av vilken bokomslaget är en
stor del, ”a threshold”: en tröskel som tar läsaren från bokens ut- till dess insida. Paratexten
påverkar publikens tolkning och uppfattning av boken.58 ”The effect of the paratext lies very
often in the realm of influence”.59 Att paratexten avser påverka, gör att den retoriska ansatsen
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passar utmärkt för att studera de delar av paratexten som hör till bokens omslag. Detta då
retoriken behandlar just vad som påverkar och övertygar. Sett till forskningsfrågan är det här
intressant att studera vad i paratextens utformning som får den potentielle läsaren att ta steget
över tröskeln.
Omslagets primära funktion är att dra till sig uppmärksamhet.60 Omslag består av
flertalet delar, vilka här kommer att presenteras. De svenska facktermer som anges inom
parentes har framkommit i samtal med förläggare och är de som ämnas användas i analyserna.
Dust jacket (smutsomslag) är ett löstagbart fodral i papper som skyddar själva bokens
pärmar. En annan variant av omslag är det så kallade hardback (kartonnage), där omslaget är
tryckt direkt på pärmen.61 Ett omslag består av front cover (framsida), back cover (baksida),
back (rygg) och, i vissa fall, flaps (flikar).62 Såväl fram- som baksidan påvisas vara strategiskt
viktiga platser där element som talar till den potentielle läsaren kan placeras.63
Titeln, som återfinns på omslagets framsida, används för att locka till köp och har stor
inverkan på hur boken uppfattas. Titlar är på ett plan deskriptiva och beskriver bokens
karaktäristiska drag, och kan bland annat fungera som en metonymisk eller metaforisk
avspegling av texten. Den kan även påverka den potentielle läsaren genom att ge upphov till
konnotationer.64 På framsidan förekommer även författarens namn, där Genette menar att
namnets textmässiga storlek beror på hur välkänd författaren är och att ett stort namn
indikerar en känd författare.65 Även genreindikationen har en närmast obligatorisk plats på ett
bokomslag. Denna bestämmer verkets ”status” i och med att den talar om hur författare och
förläggare väljer att presentera boken.66 Ofta syns genreindikationen i text, men även
omslagets färg kan förmedla att det rör sig om en viss typ av genre, exempelvis att det är en
detektivroman.67 En så kallad please-insert (baksidestext) är en beskrivande och ofta
värderande text som behandlar bokens textmässiga innehåll.68 Den är strategiskt placerad på
baksidan, där den kan fånga betraktarens uppmärksamhet som ”an appeal to the public”.69
Omslaget rymmer även epigraphs, vilka exempelvis kan vara citat från pressen eller utdrag ur
boken, som båda på ett auktoritativt sätt ska fungera rådgivande och lockande för publiken.70
Av samma auktoritativa anledning förekommer även bio- och bibliografisk information om
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författaren på omslaget. Både för att locka läsare och för att förmedla känslan av att det finns
en personlig identitet bakom verket.71
I stor utsträckning skulle Genettes teorier om bokomslaget och dess beståndsdelar, dess
funktioner och vad de förmedlar till publiken, kunna översättas i retoriska termer. Han talar
om texter och information som bygger på auktoritet, om citat där personen som citeras kan
vara av större betydelse än vad som faktiskt sägs, vilket kan ses som en del av ethos. Han talar
om citat som ska förstärka en känsla, vilket kan överföras till argument utifrån pathos.
Omslagets bio- och bibliografiska information kan sägas höra till logos. Sammantaget kan
konstateras att Genette inte bara erbjuder lämpliga och användbara begrepp, utan att de trots
sitt ursprung inom litteraturvetenskapen, är fullt applicerbara i en retorisk uppsats.

3. Material
Materialet utgörs av tolv stycken bokomslag. Samtliga titlar är skönlitterära verk, utkomna
under 2012 och skrivna av svenska författare. Detta urval har avgränsats till böcker från två
av Sveriges största förlag: Albert Bonniers förlag och Norstedts. Titlar från två olika förlag
används främst för att utgivningen efter de uppställda premisserna – svensk författare, roman,
2012 – från ett enskilt förlag är relativt begränsad antalsmässigt. Dessutom skapar en studie
av två olika förlags böcker en bredd i analysen, då det i samtal med såväl bokhandlare som
bibliotekarie framkom att de upplevt skillnader i hur olika förlag utformar sina omslag.
I samråd med bokhandlare och bibliotekarie framkom så nedanstående böcker, främst
beroende tillgänglighet i butiken respektive på biblioteket. Inom parentes anges vilka
författare som är debutanter.
Materialet från Albert Bonniers förlag utgörs av följande titlar:


Blå koral av Louise Boije af Gennäs



Lola uppochner av Monika Fagerholm



Havsmannen av Carl-Johan Vallgren



Hindenburg av Susanna Lundin (debutant)



Stilla havet av Malin Nord (debutant)



Jaco av Per Ole Persson (debutant)

Från Norstedts hämtas följande titlar:

71



En storm kom från paradiset av Johannes Anyuru



Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell

Genette (1997). Sid. 100.
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Alltings början av Karolina Ramqvist



Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson (debutant)



Fuskaren som försvann av Per Naroskin (debutant)



Innan floden tar oss av Helena Thorfinn (debutant)

Egenhändigt tagna fotografier på dessa omslag återfinns som bilagor till uppsatsen.72
Bredvid varje analys kommer även pressbilder på böckernas framsidor, hämtade från
förlagens hemsidor, att visas. Dessa pressbilder syns även på denna uppsats framsida.73
Då analysmaterialet som helhet är relativt litet, begränsar det möjligheten att dra några
generella slutsatser utifrån resultatet. Dock kan förhoppningsvis vissa gemensamma drag
framkomma, som kan visa på tendenser i bokomslagens utformning. Materialet avgränsas
även genom valet att studera svenska författares böcker utkomna under ett specifikt år (2012).
Att svenska författares bokomslag analyseras gör att den kontext i vilken de utformats lättare
kan bedömas, då den rådande doxan kan relateras till. Den tidsmässiga avgränsningen gör
undersökningen aktuell, men begränsar samtidigt resultatet i och med att det inte visar om
eventuella slutsatser är giltiga i ett längre perspektiv. Att materialet dessutom utgörs av
romaner ger endast en bild av denna genre, varför det inte går att uttala sig om huruvida
liknande argumentation även återkommer på bokomslag ur andra fack.

4. Metod
Uppsatsens metod bygger på en retorisk hermeneutisk analys. Bokomslagens element tolkas
och studeras, varvid en större helhet kan framkomma när dessa sedan sätts ihop.
Hermeneutikens pendling mellan del och helhet utgör ett viktigt led i detta, samt den tolkande
ansatsen. Omslagens enskilda delar kommer att betraktas för att sedan sättas i relation till
helhet och kontext.74 Hermeneutiken handlar om hur individen, utifrån sin förförståelse, tolkar
sin omvärld. Detta gör att en hermeneutisk analys i stor utsträckning påverkas av analytikerns
personliga upplevelser.75 Således innebär detta att de tolkningar av bokomslagen som
presenteras i denna uppsats, är ett möjligt sätt att betrakta dem. Andra tolkningar, utifrån
andra förförståelser, kan därmed förekomma. Vad gäller det aktuella materialet bör i samband
med detta tilläggas att uppsatsförfattaren har läst en av de utvalda böckerna i sin helhet –
Carl-Johan Vallgrens Havsmannen. I övrigt har ingen av böckerna lästs före eller under tiden
för arbetet. Detta skulle kunna påverka förförståelsen och därmed tolkningen av omslaget.
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En textanalys baserad på delar av den klassiska neo-aristoteliska analysmodellen
används för att studera den text som förekommer på omslagen, exempelvis baksidestexter
samt eventuella författarpresentationer och utdrag. Här betraktas argumentativa aspekter så
som användandet av ethos, pathos och logos samt eventuella troper och stilfigurer.
En visuell analys av bokomslagen genomförs utifrån delar av Mrals modell för visuell
retorikanalys.76 Denna appliceras för att fånga de bildliga aspekterna av bokomslagen. Vidare
betraktas böckernas fram- och baksidor samt eventuella flikar – delar som enligt Genettes
ovan presenterade teorier rymmer argumentativa element. Genette menar även att en boks
rygg är en viktig del av omslaget, då den exempelvis bidrar till att boken kan identifieras i en
bokhylla.77 Dock betraktas inte ryggen i denna uppsats analyser, då det i bokhandlar främst är
böckernas fram- och baksidor som syns, med tanke på hur de exponeras. På ryggarna syns
främst bokens titel, författarens namn och förlagets logga.78 Dessa element förekommer även
på andra delar av bokomslaget, exempelvis på dess framsida. Därmed kan analysen avgränsas
till att studera just omslagens fram- och baksida samt flikar, då de på ryggen förekommande
elementen alltjämt tas i beaktande.
Vidare studeras även det grafiska, så som layout, typografi och storleksförhållanden,
vilka hör samman med omslagets uppbyggnad, det som återfinns manifest och synligt. Här
åses, förutom ovan nämnda delar, bland annat komposition, fokuspunkt, text och färg. Detta
för att få en klar bild av omslaget, dess detaljer och beståndsdelar. Vidare betraktas bildens
latenta, mer subtila nivå för att identifiera exempelvis argumentationen: vilka ethos-, logosoch pathosargument som kan skönjas samt vilka känslor som förmedlas och eventuellt väcks.
Då visuella intryck, som exempelvis bilder, är polysemiska, mångtydiga, innebär detta
att de inbjuder till och är öppna för olika slags tolkningar.79 Att med säkerhet fastställa vad
som framstår som ett visuellt argument alternativt hur ett sådant tolkas är därmed svårt. Men
som Mral skriver är visuella argument till största delen enthymem, vilka bygger på en
gemensam doxa.80 Därmed kan en tolkning av det visuella å ena sidan bygga på den
individuella tolkningen, men som en del av den socialt betingade doxan, kan å andra sidan
även individen se hur ett visuellt intryck i kontexten ”borde” tolkas.81
Den textmässiga samt visuella analysen genomförs på samtliga titlar i urvalet för att
söka svar på forskningsfrågan om omslagens argumentation. Därefter betraktas resultatet
komparativt för att belysa likheter och/eller skillnader. Här tas även tidigare nämnda aspekter
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gällande etablerad respektive debuterande författare i beaktande. Bokomslagets sätts även i
relation med den i inledningen beskrivna retoriska situationen, för att fastställa i vilken
utsträckning omslagets retorik kan sägas svara på dennas påträngande problem.
Korta intervjuer med ett antal av omslagens formgivare har genomförts parallellt med
analysarbetet. Dessa har gett intressant bakgrundsinformation om omslagens utformning, men
har med tanke på uppsatsens syfte inte varit alltför givande. Intervjuerna kommer att
kommenteras kort i uppsatsens diskussion.

5. Analys och resultat
5.1 Analyser: Albert Bonniers förlag
Nedan följer en översikt av de tolkningar som gjorts av de sex titlarna från Albert Bonniers
förlag. En deskriptiv och tolkande analys presenteras i samband med varje titel, varefter en
resumé av analyserna återfinns under en egen rubrik. Vid varje titel syns en bild på den
aktuella framsidan, hämtad från förlagets hemsida.82 Egenhändigt tagna fotografier av
omslagen i sin helhet återfinns som bilagor.83
5.1.1 Blå koral av Louise Boije af Gennäs
Det matta smutsomslaget som omgärdar boken går i ljust blå färgtoner.84 Med sina 673 sidor
känns boken tung och bastant i handen. Framsidans bild är tagen ur grodperspektiv.
Perspektivet i en bild kan fungera som ett sätt att väcka känslor samt även genom att
situationen bilden visar känns igen från det egna livet.85 I detta fall förmedlar perspektivvalet
känslan av att vara underlägsen mannen som syns på framsidans bild och igenkänningen kan
knyta den potentielle läsaren närmare boken. Mannen är ur
betraktarens synvinkel mörk, dold av skuggor från den bländande
solen, och får genom sin placering en ”ljussättning” som liknar en
gloria. Han sträcker ut handen mot en fågel i bildens nedre hörn, en
gest som kan tolkas som ett tecken på öppenhet. Att mannen inte går
att identifiera skapar mystik: vem är han? På detta sätt blir framsidans
bild och dess komposition ett pathosargument som aktiverar
betraktaren och dennes erfarenheter, vilket enligt Genette är vad ett
omslag bör inbjuda till.86
82
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En boks titel kan ge upphov till konnotationer.87 Samtidigt kan de ord som syns i
anslutning till en bild påverka hur den tolkas.88 Här kan titeln Blå koral, som syns centrerat
tillsammans med författarens namn längst upp på framsidan, sägas förstärka bilden. ”Blå”
lyfter fram det blå i himlen och ”koral” det mystiska i den okände mannen. Detta då koralen,
en kyrkosång, kan skapa konnotationer till det himmelska och religiösa. Givetvis förutsätter
detta att betraktaren vet vad en koral är, då ordet inte är alltför vanligt förekommande i dagens
svenska. Enligt Mral och Olinder förmedlar den blå färgen en känsla av seriositet.89 Det talas
traditionellt även om exempelvis kungligt blått blod. På så sätt kan omslagets färgval också
bli ett argument genom att låta boken få en viss känsla, exempelvis av exklusivitet. På
framsidan syns även förlagets namn och genreindikationen ”roman”.
Omslagets baksida utgörs av ett stort författarporträtt, där Boije af Gennäs leende tittar
på betraktaren. Att låta baksidan helt upptas av ett fotografi gör att de potentiella läsare som
vill veta mer om bokens handling måste söka sig vidare och öppna boken. Denna information
återfinns i Blå koral på framsidesfliken. Å ena sidan kan det ses som ett taktiskt sätt att
”tvinga” läsaren närmare. Men å andra sidan förutsätter detta att de yttre delarna av omslaget
lyckas locka betraktaren så pass nära att denne faktiskt vill söka vidare.
Framsidesflikens text återger så textens handling. Där byggs en klimax upp, i och med
den stegring som skapas i texten då ledtrådar läggs ut och intensiteten ökar: ”nu väntar
dramatiska och omvälvande händelser” och ”livet plötsligt förändras på sätt man aldrig
kunnat ana”. Ordpar som ”sorg och splittring” och antiteser som i ”skrattar, grälat och gråtit”
skapar kontraster. På framsidesfliken syns miniatyrbilder av första delen i den serie som Blå
koral ingår i. Att presentera en författares tidigare verk eller placera den aktuella boken i en
serie fungerar som en kvalitetsmarkör: den nya titeln kommer leva upp till samma standard
som tidigare säljande böcker.90 Därmed blir presentationen av tidigare titlar ethosargument
som bygger på Boije af Gennäs inledande ethos. Även framsidesflikens presscitat är
ethosargument, utifrån Genettes tankar om att citat kan användas auktoritativt.91 Det hyllande
citatet tillsammans med auktoriteten av en förmodad litteraturkritiker, argumenterar för att
boken är läsvärd.
På baksidans flik återfinns titlarna på Boije af Gennäs tidigare verk. Denna
bibliografiska presentation av tidigare verk blir ethosargument på samma sätt som ovan
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beskrivet, tillika presentationen av författarens arbetsplatser Dramaten och Stockholms
stadsteater.
Sammantaget kan konstateras att Boije af Gennäs omslag främst argumenterar utifrån
ethos och pathos. Framsidan skapar en känsla av mystik och exklusivitet, vilket kan locka
läsaren till ett köp. De stilfigurer som syns i texten blir även de pathosargument, som
antitesens kontraster och klimaxens löfte om spänning. Ethosargumenten syns i flikarnas biooch bibliografiska information, där bokens kvalitet stärks av författarens tidigare verk och
arbete. Även författarens inledande ethos har betydelse, då den potentielle läsaren kan känna
igen Boije af Gennäs och hennes namn verkar argumentativt. Därigenom kan även
författarnamnets storlek och baksidans stora porträttbild verka som ethosargument.
5.1.2 Lola uppochner av Monika Fagerholm
Ett svartvitt fotografi av en gående flicka syns på smutsomslagets framsida. Hon har ryggen
mot betraktaren när hon går över gatan mot den låga tegelbyggnad som syns i bildens
bakgrund.92 På huset finns en skylt med texten ”Biltvätt, Autonpesu” (Autonpesu är finska för
biltvätt). Bilder skapar starka emotionella appeller i och med sin förmåga att verka som
medierad evidentia. Känslor väcks då bilderna skapar en närvaro där betraktaren kan leva sig
in i situationen som återges.93 Här blir framsidans fotografi ett pathosargument. Samtidigt
skapas en mystik kring vem flickan är och vart hon är på väg.
Författarens namn tar upp en stor del av framsidan och blir en naturlig fokuspunkt.
Avvikande färger kan användas för att dra betraktarens uppmärksamhet till en viss del av en
bild.94 På detta sätt sticker bokens titel ut, tack vare sitt röda, snirkliga typsnitt. Kontrasten
skapar en visuell antites, samtidigt som titelns uppochner i sig innebär en textmässig sådan. I
framsidans nedre högra hörn står genreindikationen ”roman”, med förlagets namn därefter.
Den röda färgen lyser från omslagets baksida samt fram- och
baksidesflikar, vilket drar till sig uppmärksamhet. Samtidigt skapas
en antites mellan det röda och exempelvis baksidans vita bokstäver.
Baksidestexten återger bokens handling, där textens ökande
intensitet, en klimax, används för att förvarna om den spännande
historien som väntar, exempelvis genom att tala om en
”överraskande vändning” som lämnar den potentielle läsaren
nyfiken på fortsättningen. Antiteser används återigen för att skapa
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kontraster: ”från polisen till brottslingen, från butiksägaren till butikstjuven”. Anaforer skapar
rytm och det klassiska tretalet bidrar med en komplett känsla: ”Det är spännande, det är
vackert, det är sorgligt”. Baksidestexten beskriver utförligt och målande bokens handling,
vilket skapar evidenta som väcker känslor.95
Framsidans flik visar ett fotografi av en leende författare. Därunder presenteras
Fagerholms bibliografi: hennes tidigare verk och deras framgångar, nomineringar samt
indikationer om internationella medgångar. De pressröster om tidigare verk som syns på
baksidesfliken blir ethosargument som lånar auktoritet från de citerade tidningarna Dagens
Nyheter och Hufvudstadsbladet.
Sammantaget förekommer argumentation utifrån pathos i hög grad på bokens omslag.
Framsidans fotografi blir ett argument i och med den verklighetsnära känslan och realismen,
samt mystiken i undran om vem flickan på bilden är. Denna undran kan sägas gå igen i titeln,
som genom antitesen i såväl text som visuell utformning, drar uppmärksamheten till sig. Är
flickan på bilden Lola? Vad innebär det att hon är upp och ner? Intressant är även att
konstatera att det i baksidestexten inte nämns något om denna Lola, varför mystiken kring
vem hon är ytterligare tätnar. Baksidans text bygger upp en spänning kring boken och
fungerar som evidentia i och med att handlingen beskrivs levande och utförligt. Det kan väcka
läsarens känslor och få denne att känna sig in i historien. Författaren blir ett ethosargument
genom det stort presenterade namnet på framsidan, framsidesflikens fotografi samt den biooch bibliografiska informationen. Även presscitaten fungerar som ethosargument då de
stärker författarens trovärdighet, samt argumenterar för att Lola uppochner är lika läsvärd
som Fagerholms tidigare verk.
5.1.3 Havsmannen av Carl-Johan Vallgren
Framsidans färger är dämpade.96 Krackeleringen gör att smutsomslagets skyddande papper
liknar pergament eller ett liknande gammeldags material. Övre hälften av framsidan är beige,
med fläckar och rispor, vilket ger ett smutsigt och kladdigt intryck. Författarens namn syns i
stora bokstäver, skriven i en gråblå ton, med förlagets namn där ovanför. På omslagets nedre
halva, vars bakgrund går i dovt blått, står bokens titel i stora bokstäver. Författarnamnet är
skrivet i sanserifer, ett typsnitt där bokstäverna inte har de små kanter som utmärker det
motsatta typsnittet seriffer. På omslaget skapar denna sanserif en kontrast mot titeln, som är
skriven i en seriff. Texten är snett skriven – som om den gungade i vågor. Genreindikationen
”roman” syns i det nedre vänstra hörnet.
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En känsla av hav skapas även genom framsidans mörkt röda,
oskarpt återgivna, alg- och sjögräsliknande dekor. Denna
havsliknande helhet som framsidan skapar: den blå färgen, växterna
och den himmelsliknande övre halvan tillsammans med den vågigt
skrivna texten, kan ses som metonymier. Dessa delar får representera
havet och den potentielle läsaren som betraktar omslaget förflyttas till
havsbotten, där titelns ”havsman” kan tänkas befinna sig. Enligt
Kjeldsen fungerar bilder som visuella enthymem, där betraktaren
engageras genom att denne själv tillåts skapa argumentationen.97 Här
varslar titeln om en hittills okänd ”havsman” samtidigt som omslaget förflyttar betraktaren till
havet med en mystisk, mörk och gungande känsla. Denna mystik och vilja att veta mer om
varelsen verkar som pathosargument. Samtidigt skapas, som nämnt, en oro och en känsla av
olust, genom de dova färgerna och den ostrukturerade utformningen. Växternas mörkt röda
färg, bredvid en blodliknande fläck, kan tolkas metonymiskt som blod. Det blir ett varsel om
något farligt, som gör läsaren nyfiken.
Bokens baksida är ljust beige och innehåller en kort baksidestext samt förlagets logga.
Kontrasten från den jämförelsevis plottriga och oroliga framsidan är påtaglig och baksidan
förmedlar istället ett kliniskt lugn. I texten syns antiteser som ”syskonkärlek och svek” och
”vardagens möte med det främmande”. Mot slutet av texten har en klimax byggts upp, löftena
om en spännande läsupplevelse har gradvis ökat i styrka och den potentielle läsaren lämnas
med frågor om handlingen: vem är Havsmannen? Hur kommer det att gå för karaktärerna? På
så sätt blir klimax ett argument som genom löftet om bokens innehåll verkar för ett köp.
På den beige framsidesfliken syns ett fotografi av författaren som tittar rakt mot
betraktaren. Därunder finns bibliografisk, ethosstärkande information om Vallgrens tidigare
utgivning och framgångar, som att han ”vann Augustpriset” och har haft ett ”internationellt
genombrott”. På fliken finns även internetadresser till förlaget, författarens personliga
hemsida samt hans sida på Facebook.
Ethosargumentationen återkommer på baksidesfliken, där internationella såväl som
svenska presscitat återfinns. Genette menar att citat kan användas för själva innehållets skull,
men även för att framhäva personen som uttalat det.98 I detta fall kan de internationella
tidningarnas omdömen fungera som extra kvalitetsmarkörer, att författarens tidigare verk fått
uppmärksamhet även utanför Sveriges gränser.
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Sammantaget argumenterar Havsmannens omslag med pathosargument som
metonymier, där exempelvis alger får representera havet och blodfläckar ett brott. På så sätt
skapas en känsla av mystik och spänning. Även titeln blir ett argument då den kompletterar
illustrationernas känsla och gör betraktaren nyfiken på vem denna havsman är.
Baksidestextens klimax, där en stegring i intensitet tillsammans med ledtrådar om bokens
konflikter, verkar som ett argument genom att skapa spänning inför bokens läsupplevelse. Det
stora utrymme författarens namn får på framsidan och dess iögonfallande placering blir ett
ethosargument. Så blir även flikarnas bio- och bibliografiska text samt presscitat. Att förlagets
namn står relativt stort tryckt och dessutom väl synligt på omslagets framsida kan även det
verka som ett argument utifrån ethos och lånad auktoritet. Vetskapen om att Albert Bonniers
förlag står bakom boken, får fungera som en kvalitetsmarkör och för att boken är läsvärd.
5.1.4 Hindenburg av Susanna Lundin
Bilder som skiljer sig från mängden väcker uppmärksamhet.99 Samma resonemang skulle
kunna överföras på Hindenburgs format, som är mindre än den generella romanen, och på så
sätt sticker ut och drar blickarna till sig. Boken har ett svart färgsnitt, det vill säga att sidornas
snittyta är svartfärgad, vilket kompletterar det i övrigt svarta omslaget och ger boken en
påkostad och exklusiv känsla. Däremot är bokens omslag tryckt direkt på pärmen, den har
inget smutsomslag, vilket förtar exklusiviteten något samtidigt som det medför att omslaget
inte har några flikar. Att hela omslaget med tillhörande färgsnitt är svart förmedlar en känsla
av mörker och allvar, något dunkelt och hotfullt.
I vita versaler mitt på bokens framsida står titeln.100 Det blir en naturlig fokuspunkt och
mot den svarta bakgrunden bildar den en visuell antites. Att just titeln får störst utrymme,
jämfört med författarens och förlagets namn samt genreindikationen, gör att denna framstår
som det viktigaste. På omslaget syns rosa, närmast hudfärgade,
teckningar av olika sorters växter. Utförandemässigt ser de ut att
vara gjorda med någon typ av ristning eller etsning, karvade ur
underlaget. Kontrasten mellan det svarta, som i vår doxa
konnoterar till döden, och blommorna, som ofta representerar livet
som börjar gro, blir en slags antites mellan liv och död. Känslan
förstärks av baksidestexten som talar om Hindenburg som ”en
roman om jordens undergång” och även denna nämner växande
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blommor.
Baksidestexten är skriven i vitt mot svart bakgrund, vilket skapar kontrast såväl som
läsbarhet. Återgivelsen av handlingen är skriven i jag-form, där jaget förblir anonymt, vilket
kan locka en potentiell läsare närmare i och med nyfikenheten om vem detta jag är. Den
beskrivande texten skapar evidentia, vars förmåga att framkalla känslor verkar som argument
utifrån pathos. På baksidan finns ett svartvitt författarfoto, information om Lundin samt att
Hindenburg är hennes debut. Även förlagets logga återfinns längst ned på baksidan.
Titeln kan, som tidigare nämnt, framkalla konnotationer och känslor hos betraktaren,
vilka i sin tur kan verka argumentativt. Hindenburg var namnet på ett tyskt luftskepp som på
30-talet började brinna strax efter att det lyft och orsakade flera dödsoffer.101 Baksidestexten
förklarar att bokens Hindenburg är ett hus ”eftersom luftskeppet som bar det namnet
kraschade på just denna plats.” Det kan bli en allusion, en anspelning på något bekant, som
argumenterar genom att skapa gemenskap.102 Men samtidigt kräver det att betraktaren eller
läsaren förstår hänvisningen, även om det som sagt förekommer en förklaring på baksidan.
Sammantaget argumenterar Hindenburg övervägande med pathosargument. Omslagets
becksvarta design, där sidorna även försetts med ett svart färgsnitt, gör att boken sticker ut
samtidigt som en mörk, hotfull känsla som varslar om död och fara uppstår. Även en känsla
av hopp och liv förmedlas i och med framsidans blommor, som i kontrasten med det svarta
skapar en antites som kan väcka den potentielle läsarens intresse. Själva bokens format och
fysiska utformning verkar argumentativt genom en påkostad känsla samt att storleken skiljer
den från mängden. Baksidestextens berättarjag skapar känslofylld evidentia samtidigt som
nyfikenhet kring vem jaget är även det kan verka argumentativt. Ethos är relativt frånvarande
i argumentationen: författarnamnet tar liten plats på framsidan och den biografiska
informationen på baksidan är mycket knapphändig. Även i baksidans bild tar författaren som
person liten plats. Att författaren är debutant kan bidra till detta, då det inte finns något
inledande betydande ethos att bygga vidare denna argumentationstyp på.
5.1.5 Stilla havet av Malin Nord
På det vita smutsomslaget syns illustrationer med svarta prickar och guldfärgade konturer av
fåglar.103 Fåglarna påminner om de streckade måsar som målades under barndomen, vilket
kan skapa konnotationer hos den potentielle läsaren. Flygande fåglar symboliserar ofta även
frihet. Om hur bilden kan bli en visuell metonymi och hur något konkret (i detta fall en fågel)
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får representera något abstrakt (känslan av frihet) skriver Kjeldsen.104
Samtidigt kan de svarta fåglarna tolkas som ett varsel om olycka,
exempelvis genom konnotationer till olycksaliga svarta korpar.
Framsidans dova nyanser ger ett avskalat och dämpat intryck.
Avsaknaden av starka färger eller andra uppseendeväckande element
gör att ögat inte fastnar vid någon speciell punkt. För att återknyta till
Yampbells tankar om ”grabability”, att boken måste fånga en
potentiell läsares uppmärksamhet, kan denna framsida inte sägas göra
detta vid en första anblick.105 I en svensk doxa konnoterar Stilla havet
främst till sol och exotiskt färgsprakande miljöer – långt ifrån vad som syns på det bleka
omslaget. Möjligtvis skulle kontrasten mellan det förväntade och det sparsmakade omslaget
kunna verka argumentativt och skapa nyfikenhet kring boken. På framsidan återfinns även
genreindikationen ”roman” samt förlagets namn.
På baksidan återkommer de svarta prickarna och de guldfärgade fågelkonturerna.
Baksidestexten använder endast personliga pronomen – hon och de istället för personnamn –
vilket skapar en mystik kring vilka bokens karaktärer är. Boken får en poetisk framtoning
genom textens anaforer, som kan användas för att framkalla en högtidlig effekt.106 På
framsidesflikens utdrag skapas nyfikenhet hos den potentielle läsaren genom att lägga ut
ledtrådar till berättelsen. Ett svartvitt författarfoto syns på baksidans flik, tillsammans med en
biografisk text om hennes utbildning och yrke samt att Stilla havet är hennes debut.
Sammantaget är argumentationen på Stilla havets omslag inte alltför stark eller
framträdande. Fotografiet och den biografiska texten skulle kunna fungera som
ethosargument. Detta då de kan ge den potentielle läsaren känslan av att det finns en identitet
bakom boken, vilket enligt Genette kan verka positivt om författaren tidigare inte skrivit
något litterärt.107 Ethosargument hade kunnat användas starkare exempelvis om förlagets
logga tryckts i större format och hämtat auktoritet därifrån. För då bokens författare är
debutant kan hon i sig själv inte sägas ha något betydande inledande ethos att stå på.
Omslagets pathosargument är även de sparsamt förekommande: inga starka färger,
framträdande illustrationer eller uppseendeväckande detaljer. Främst framkallas känslor med
hjälp av omslagets fåglar, där betraktaren kan känna känslan av frihet och, efter att ha läst
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baksidestexten, lämna det gamla bakom sig och ”lyfta” mot något nytt. Även den poetiska
känslan kan verka som ett pathosargument.
5.1.6 Jaco av Per Ole Persson
Jacos 153 sidor, som skyddas av ett smutsomslag, är mindre än den generella romanen.108
Liksom Susanna Lundins Hindenburg, kan storleken verka som ett argument i och med att det
väcker uppmärksamhet. Framsidan täcks av ett stort öga, vilket förutom att det blir en tydlig
fokuspunkt, även blir en metonymi för någon slags reptil. Bilder skapar realism och dess
verklighetstrogna natur kan framkalla känslor.109 I detta fall kan bilden bli ett argument
genom att konnotationer till kräldjur frammanar känslor som exempelvis rädsla, fara eller
spänning. Bilder kan även verka genom argumentativ förtätning, där betraktaren själv skapar
argument utifrån vad denne ser i bilden.110 För att få svar på vilken varelse ögat tillhör måste
boken läsas – men först inhandlas.
I stora bokstäver syns bokens titel samt författarens namn, med genreindikationen
”roman” samt ISBN-numret i mindre storlek där bredvid. Typsnittet är något ovanligt och
påminner om de schabloner som används för att trycka text på trälådor i exempelvis
krigsfilmer och liknande. Detta förstärker känslan av oro och fara som väcks med reptilögat:
det krälande, osäkra, skrämmande, giftiga och farliga. Att ISBN-numret placerats på
framsidan sticker ut i förhållande till de andra böckerna. Titeln i sig väcker nyfikenhet i och
med att den inte har något uppenbart samband med bilden.
Baksidestexten skapar med sina målande beskrivningar evidentia. Den potentielle
läsaren kastas direkt in i historien och pathosargumenten syns även i det klimax som byggs
upp kring bokens mysterier: ”Det är Elias som berättar om Jaco. Han säger att ön är en
levande varelse.” Samtidigt som mystiken kring framsidans
metonymiska öga förstärks intensifieras gåtfullheten och
spänningen kring bokens handling med klimax som argument.
”Fascinerande, poetisk, elementärt spännande – Peter
Hoeg”. Citatet är det enda som återfinns på framsidesfliken,
effektfullt framställt i vit text mot svart bakgrund. Auktoriteten i
ethosargumentet hämtas från den kände danske författaren. På
baksidesfliken syns ett svartvitt författarfoto, där Persson tittar
rakt mot betraktaren som om han söker kontakt med denna. Den
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biografiska texten presenterar Jaco som Perssons debutroman och att den ”är på väg att
översättas till flera språk.” Dessa delar blir ethosargument, liksom de erfarenheter Persson
uppges ha av arbete utomlands.
Sammantaget förekommer främst pathosargument på Jacos omslag, där känslan av
spänning och mystik lockar den potentielle läsaren närmare. Framsidans metonymi skapar
realism och kan utlösa emotionella appeller, vilket även den åskådliggörande baksidestexten
gör, samtidigt som den bygger upp förväntningar på boken. Vad gäller ethosargument kan
framsidans relativt stort presenterade författarnamn ses som ett sådant, men då Persson som
debutant inte har något inledande ethos att luta sig mot, är frågan i vilken utsträckning detta
övertygar. Att hans internationella arbete framhävs kan verka som ett ethosargument med
tanke på var bokens handling utspelas. Citatet från Peter Hoeg fungerar som ett auktoritativt
ethosargument.

5.2 Sammanfattade resultat: Albert Bonniers förlag
På omslagen syns främst argumentation utifrån ethos och pathos. Fokus verkar ligga på att
skapa en känsla, främst en av hemlighetsfullhet, men också på att tilltala betraktarens
personliga erfarenheter. Även författarnas tidigare prestationer, inledande ethos och auktoritet
används som argument för köp.
Gemensamt för alla omslag är att baksidestexten fungerar argumenterande genom att
skapa en känsla av mystik. Detta skulle kunna liknas vid den retoriska figuren enigma, som
utmanar läsaren just genom att mystifiera och fördunkla buskapet.111 På bokomslagen
fungerar figuren argumentativt genom att bygga upp en förväntan på och en spänning kring
bokens innehåll. På samma tema framträder även stilfiguren klimax tydligt i flera fall. Genom
att bygga upp en förväntan på böckernas innehåll och ge ett slags löfte om den kommande
läsupplevelsen, verkar klimax som ett argument. Texterna lämnar den potentielle läsaren med
obesvarade frågor, där boken måste läsas – och således köpas – för att få veta mer om
”bokens mysterium”. Främst syns detta i baksidornas texter, men även i den visuella
utformningen. På omslaget till Blå koral och Lola uppochner är det frågan om vem
personerna på fotografierna är. Hos Havsmannen är det mystiken kring vem just havsmannen
är. Ödleögat på Jaco skvallrar om något farligt och hotfullt, där det metonymiska i bilden
förstärker känslan och ovissheten kring den eventuella faran. De konnotationer som ordet
Hindenburg väcker om katastrof, tillsammans med den kolsvarta färgen skvallrar om
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undergång och Stilla havet är så pass spartanskt utsmyckat att argumentet kan sägas bestå i
förhoppningen om att något mer över huvud taget ska presenteras inuti boken.
En annan gemensam nämnare är att samtliga omslag presenterar författaren med ett
fotografi och en biografisk text. Genette menar att information om författaren kan användas
för att ge den potentielle köparen en känsla av att det finns en identitet bakom boken.112 På så
sätt kan författarfotografiet fungera som ett kombinerat ethos- och pathosargument. Dels
bygger argumentet på personen som syns i bilden, men även på pathos i känslan av att boken
inte är ”anonym”, det finns en människa där bakom. Känslan förstärks av att samtliga
författare tittar på betraktaren som om de söker kontakt med denna, och en känsla av
samhörighet med författaren och därmed med boken kan skapas. I de fall det handlar om mer
etablerade författare kan fotografiet även bidra till att författarens inledande ethos verkar
argumentativt, om betraktaren är bekant med denne sedan tidigare.
Vad gäller böckernas fysiska utformning påverkar antalet sidor den känsla som
förmedlas. Boije af Gennäs bastanta 600-sidorsverk skiljer sig från de tre debutanterna, vars
sidantal inte överstiger 200. Samtliga sex böcker har smutsomslag och trådbundna ryggar.
Denna typ av bindning ger exklusiv känsla, exempelvis jämfört med en limmad bindning.
Hindenburgs avsaknad av ett fodral vägs upp av det svarta färgsnittet, vilket gör att denna bok
framstår som mest påkostad och effektfull. Intressant är även att två av debutanternas böcker,
Hindenburg och Jaco, är mindre till formatet än övriga. Detta kan fungera argumentativt i och
med att de väcker uppmärksamhet och sticker ut bland bokhyllans böcker.

5.3 Analyser: Norstedts
Nedan följer en översikt av de tolkningar som gjorts av de sex titlarna från Norstedts. Vid
varje titel syns en bild på den aktuella framsidan, hämtad från förlagets hemsida.113
Egenhändigt tagna fotografier av omslagen i sin helhet återfinns som bilagor.114 Efter dessa
sex analyser presenteras ett sammanfattande resultat under en egen rubrik.
5.3.1 En storm kom från paradiset av Johannes Anyuru
De 248 sidorna skyddas av ett smutsomslag som går helt i grått. Ett flygplans bakdel och fena
pryder framsidan. Bilden på flygplanet fortsätter sedan runt omslaget och utgör även
baksidans bakgrund samt baksidesflikens. På fenan syns ett cirkulärt emblem med tre ringar, i
svart, gult och rött som omgärdar huvudet av en vit fågel. Baksidestexten talar senare om att
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bokens handling utspelar sig i Uganda.115 De tre färgerna återfinns i
landets flagga och fågeln är deras nationalsymbol, krontranan.116
Emblemets färger skapar en skarp kontrast, en visuell antites,
gentemot framsidans övriga grå färgskala. Bilder kan användas för
att framkalla känslor genom igenkänning och konnotationer.117 Om
bilden av flygplanet betraktas med detta i åtanke, kan exempelvis de
raketer som syns under planets vingar (i den del av bilden som
återfinns på omslagets baksida) indikera att det rör sig om ett
stridsflygplan, där känslomässiga konnotationer till krig och
annalkande fara följaktligen kan uppstå. Detta kan även skapa en känsla av spänning och
därigenom fungera argumentativt. I det övre högra hörnet syns författarens namn samt bokens
titel. Den senares innebörd kan verka argumentativt i och med att den inte får någon uppenbar
förklaring. Kanske är En storm kommer från paradiset en metafor? I så fall för vad?
Betraktaren kan engageras utifrån denna mystik. Längst ned i framsidans vänstra hörn finns
genreindikationen ”roman” samt förlagets logga.
Baksidan visar som tidigare nämnt fortsättningen av framsidans flygplan och dess
kropp, med vingar och de raketer som syns där under. De tidigare nämnda konnotationerna till
stridsflygplan och krig bekräftas ytterligare av baksidestexten som berättar om diktatorn Idi
Amins framfart. Kontraster mellan frihet och fångenskap bildar en antites, liksom den mellan
en våldsam barndom och en drömlik framtid. Målande detaljer skapar känslomässig evidentia.
Ett argument, tillika evidentia, är att händelserna presenteras som verklighetsbaserade, vilket
skapar spänning och intresse. Baksidans text berättar även att historien handlar om Anyurus
pappa, vilket fungerar argumentativt såväl som ethos- som pathosargument då det skapar en
trovärdighet samtidigt som relationen mellan förälder och barn kan kännas igen. Bilden av
flygplanet, här den del av planet som innehåller cockpit, återfinns även på baksidesfliken. Ett
svartvitt författarfoto syns ovanför den bibliografiska informationen, där författarens tidigare
böcker beskrivs i positiva ordalag. Framsidans flik är helt blank.
Sammantaget syns argumentation utifrån pathos på omslaget bland annat i bilden av
stridsflygplanet som kan framkalla känslomässiga konnotationer till krig. Framsidans emblem
sticker ut i förhållande till det grå omslaget och kan väcka betraktarens nyfikenhet: vad
betyder det? Även den mystiska titeln förstärker känslan av nyfikenhet och verkar som ett
argument. I baksidestexten fortsätter pathosargumenten, genom användandet av stilfigurer
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som antites och anafor samt evidentia. Intressant är att pathos- och ethosargumenten i
baksidestexten knyts tätt samman i konstaterandet att Anyuru skrivit sin pappas historia. Den
starka verklighetsanknytningen kan verka dels som ett pathosargument i och med känslan av
realism och aktualitet, tillika den allmänmänskliga identifikationspunkten i förhållandet
mellan förälder och barn. Samtidigt används Anyurus såväl som hans fars upplevelser som
argument för bokens kvalitet och trovärdighet, vilka blir ethosargument. Sådana blir även
författarens stort presenterade namn på framsidan samt den bibliografiska informationen.
5.3.2 Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell
Bokens smutsomslag är tryckt på svart, blankt papper vilket sticker ut.118 Det ger boken en
exklusiv känsla och kan bli ett pathosargument. Det svartvita fotografiet på framsidan visar en
man med bar överkropp, där närvaron av ett andra par som armar omfamnar honom bakifrån
förmedlar en känsla av ömhet och närhet. Den främre mannen är författaren själv, vilket drar
uppmärksamhet till såväl som skapar nyfikenhet kring boken, då Gardell är en välkänd
person. Också titelns gulaktiga färg sticker ut mot den svarta bakgrunden. Boken placeras i ett
sammanhang, i en serie, genom undertiteln: ”1. Kärleken”. På insidesfliken presenteras även
kommande två delar i serien. Att placera verket i en serie eller vid sidan av en författares
andra titlar kan skapa och stärka intresset för boken.119 Titeln blir ett spänningsskapande
argument i och med att innebörden av Torka aldrig tårar utan handskar inte får någon
utförlig förklaring, vare sig visuellt eller textmässigt på omslaget.
Baksidestexten bygger upp en spänning och en förväntan på bokens innehåll genom att
lägga ut ledtrådar till handlingen. Samtidigt sticker ett av dess stycken ut då det är skrivet i
jag-form: ”Jag var en av dem som överlevde.” Gardell, som bör tolkas vara textens jag, och
hans inledande ethos förs över till boken och stärker dess trovärdighet och kvalitet, inte bara
genom baksidestextens jag, utan även genom framsidans tidigare
nämnda fotografi och författarnamn. Gardell är en välkänd
personlighet i Sverige och har därmed ett inledande ethos som
kan användas som argument.
Intressant är hur omslaget förhåller sig till
genreindikationen. Om mannen på framsidans bild är Gardell och
samme Gardell i jag-form berättar att boken bygger på ”min och
mina vänners historia”, skulle den kunna tolkas som en biografi.
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Men på framsidans flik finns genreindikationen som explicit talar om att det är en roman.
Därmed syns ett mycket intressant sätt att argumentera, som verkar genom att koppla
historien som berättas tätt samman med verkligheten och författaren. Vidare syns
ethosargument på baksidesflikens fotografi av Gardell samt i den kortfattade biografiska
informationen.
Sammantaget syns omslagets ethosargumentation i hur författaren och hans inledande
ethos som välkänd mediepersonlighet framhävs. Det handlar om framsidans fotografi,
baksidans text i jag-form, hänvisningarna vidare till Gardells olika konton på Internet och i
sociala medier samt författarporträttet som överlåter skapandet av argumenten till betraktaren
(med en ponerad förutsättning att Gardells inledande ethos är så starkt att dessa blir
fördelaktiga). Men ethos och pathos är tätt sammanbundna.120 De nämnda elementen kan även
väcka känslor och verka som pathosargument, exempelvis framsidans fotografi som kan
framkalla känslor genom realism eller det dramatiskt svarta omslaget. Även baksidestexten
talar till känslorna genom evidentia och genom antiteser om liv och död. Omslaget uppvisar
en blandning mellan ethos- och pathosargument, exempelvis då auktoritet hämtas från
författarens upplevelser och framsidans foto (ethos) medan känslan av verklighet, historien
som ”har hänt”, kan likställas vid Kjeldsens realism och appell till känslorna (pathos).
5.3.3 Alltings början av Karolina Ramqvist
Framsidans fotografi av en ung kvinna sittandes på en parkbänk ger betraktaren känslan av att
sitta bredvid henne och att hon precis är på väg att säga något.121 Fotografiet, och främst dess
perspektiv, blir ett argument. Fotografier kan, genom känslan av realism, förflytta betraktaren
känslomässigt till andra platser och få dem att leva sig in i händelserna.122 Här kan betraktaren
dels själv känna igen situationen, men fotot skapar även en nyfikenhet på just detta tillfälle,
vem kvinnan är och vad hon ska säga. Extra intressant är dessutom att flickan på parkbänken
är författaren själv som ung, vilket även gör bilden till ett ethosargument.
Smutsomslagets starkt gulgröna färgton sticker ut och drar till sig uppmärksamhet. Den
vita titeln sticker ut mot den gröngula bakgrunden, där den är placerad i framsidans nedre
högra hörn, väl synlig. Om flickan på omslagets fotografi väcker nyfikenhet, kan titeln sägas
förstärka denna. Vad är det ”allting” som Alltings början syftar på? Nyfikenheten som
framsidan väcker fortsätter i baksidestexten som berättar om Saga och hur hennes flytt till
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Stockholm inte blev vad hon trodde. Texten bygger upp en spänning
och en förväntan, en mystik som får den potentielle läsaren att vilja
veta mer om hur det kommer att gå.
Framsidans flik återger ett utdrag ur boken, vilket ger den
potentielle läsaren en försmak av bokens innehåll. Det blir ett slags
exempel, vilket enligt Lindqvist Grinde bidrar till att skapa evidentia,
åskådlighet.123 Att presentera ett smakprov ur boken fungerar här som
ett argument i och med att det kan väcka läsarens intresse för boken
och få denne att vilja läsa fortsättningen, att köpa boken. Att utdraget
placeras på omslagets flikar gör att läsaren först måste bli tillräckligt övertygade av de yttre
argumenten för att vilja titta närmare på boken och i förlängningen även dess insida.
Baksidans flik visar ett foto av författaren med biografisk information, som de tidningar vid
vilka hon jobbat som journalist, vilket verkar ethosstärkande. Även hennes förra bok nämns
vid namn, samt de framgångar denna rönt, för att ytterligare stärka förtroendet både för henne
själv och för boken.
Sammantaget består omslaget till Alltings början av flertalet pathosargument. Fotot på
framsidan väcker betraktarens känslor i och med undran över vem flickan är, samtidigt som
det i sig kan tänkas väcka minnen ur betraktarens eget liv. Också omslagets starka,
uppseendeväckande färg kan fungera som ett pathosargument. Baksidans text bygger upp en
spänning kring boken och dess innehåll samt lämnar ledtrådar som ska göra den potentielle
läsaren nyfiken. Exemplet på framsidans flik kan även det sägas tala till läsarens känslor
genom att åskådliggöra vad bokens historia har att erbjuda och ytterligare bygga upp en
känsla för boken och dess karaktärer. Ethosargumentation förekommer i och med
författarpresentationen. Ethos lånas exempelvis från de tidningar som nämns som författarens
tidigare arbetsplatser, som till exempel Dagens Nyheter. Dessutom kan ett inledande ethos
användas som argument, vilket syns i och med att Ramqvists tidigare verk nämns plus att hon
själv figurerar på bokens framsida.
5.3.4 Ingenbarnsland av Eija Hetekivi Olsson
Smutsomslaget är svart, rött och vitt och visar en närbild på en hand som tänder en tändare.124
Färgkombinationen resulterar i en dramatisk och uppseendeväckande visuell antites, samtidigt
som färgerna i sig kan verka som starka emotionella appeller, med sin förmåga att väcka
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känslor.125 Rött som konnoterar till varningar, blod och fara
tillsammans med det dödligt, sorgliga svarta, skapar känslan av
dramatik och spänning. Metonymin, där handen som tänder en
tändare kan representera att något sätts eld på, får betraktaren att
fråga sig vad som kommer att hända. Kommer något att tändas eld
på och i så fall vad? Tändaren kan bidra till att ett större
händelseförlopp spelas upp för betraktarens inre öga.
Samtlig text på framsidan har samma typsnitt, ett slags seriff,
där de tjocka vita versalerna ser handskrivna ut. Tillsammans med
titeln Ingenbarnsland väcks frågan om det är ett barn som skrivit, vilket kan verka som
pathosappeller i och med konnotationer utifrån tanken på barn.
Baksidan uppvisar en visuell antites som förstärker känslan av dramatik i och med den
vita texten mot en svart bakgrund. Åskådliggörande miljöbeskrivningar skapar evidentia och
blir pathosargument då de låter den potentielle läsaren se hela historien framför sig, det blir
verkligt och nära. Här byggs även en spänning och en förväntan upp. Antiteserna är frekvent
återkommande, som den mellan svensk och invandrare eller mellan städare och statsminister.
Förutom att verka känslomässigt kontrasterande, kan de även fungera som ledtrådar till de
konflikter som boken kommer att innehålla. I den avslutande meningen skrivs att
”Ingenbarnsland skildrar en osjungen sida” av Sverige. Även detta kan verka som ett
pathosargument i och med att det lovar den potentielle läsaren att han eller hon kommer att få
uppleva något nytt, något som inte berättats om förut, vilket kan förmedla en exklusivitet.
Utdraget på framsidesfliken skapar evidentia och verkar som ett pathosargument. På
baksidans flik syns, förutom den biografiska texten, ett stort foto av författaren, som sticker ut
från de relativt slätstrukna författarfoton som syns på övriga omslag. Här står Hetekivi Olsson
i en bestämt med händerna i midjan och tittar åt sidan. Hon är dramatiskt klädd i svart och
tillsammans med hennes kolsvarta hår förstärks omslagets mörka känsla ytterligare. Intrycket
av hennes bestämda blick, bredbenta, stadiga pose samt stolta och säkra hållning blir en stark
kvinna. På så sätt blir bilden ett ethosstärkande argument – författaren inger förtroende.
Sammantaget fungerar färgerna på detta omslag som starka pathosargument. Det röda
och svarta framkallar känslor i sig själva – genom konnotationer till blod, fara, mörker och
döden – men också genom den antites de skapar gentemot varandra. Den metonymiska bilden
av tändaren väcker konnotationer till eld och fara samt känslan av mystik och nyfikenhet om
sammanhanget. Baksidestexten samt utdraget fungerar som evidentia, de får den potentielle
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läsaren att känna det som om de befann sig i bokens miljöer. Texterna bygger även med en
stegrande klimax upp en förväntan på och ett löfte om vad som, i boken, komma skall.
Ethosargumentationen som utgår från författarfotot är mycket intressant i och med att det
sticker ut i jämförelse med de övriga studerade omslagen. Här blir författarens kroppsspråk,
hennes pose, ett ethosargument i och med att det signalerar styrka och förtroende.
5.3.5 Fuskaren som försvann av Per Naroskin
Ett orange smutsomslag skyddar Fuskaren som försvann och dess 380 sidor. Framsidans
illustration visar ett rum med en röd soffa i vilken det sitter en man, eller rättare sagt en mans
kläder.126 Då varken huvud eller händer finns med i avbildningen fungerar illustrationen som
en metonymi, där kläderna symboliserar mannen. Detta skapar förutsättningar för betraktaren
att själv tilldela personen en identitet. Samtidigt som betraktaren blir nyfiken på vem mannen
är kan illustrationen, enligt Kjeldsens teorier, inbjuda betraktaren att vara medskapare av
visuella argument.127 Den okända mannen ger boken en gåtfull känsla. En kartong med
pappersnäsdukar som står på bildens bord, kan indikera att platsen är ett samtalsrum hos
exempelvis en psykolog och framkalla emotionella konnotationer hos betraktaren.
Storleken på såväl som placeringen av författarens namn verkar som ett argument byggt
på ethos. Per Naroskin är sedan tidigare relativt välkänd, även om detta är hans romandebut.
Genette menar att det kan vara av vikt att nämna författarens övriga bedrifter om det inte finns
någon bibliografi att presentera.128 Denna information, som presenterar Naroskin som
”psykolog och psykoterapeut, syns i detta fall på baksidans flik tillsammans med ett
porträttfotografi. I och med att omslagets ledtrådar leder läsaren till slutsatsen att just detta
kommer att vara temat för boken, verkar omnämnandet av hans yrke här som ett
ethosstärkande argument. En psykolog bör med största sannolikhet
kunna skriva trovärdigt om vad som pågår i ett terapirum.
Bokens titel, Fuskaren som försvann, kan framkalla
känslomässiga konnotationer hos betraktaren. Exempelvis menar
Genette att dessa konnotationer kan bygga på kulturella värden.129 I
den svenska doxa, där ärlighet och stark moral är framträdande
värderingar, är detta då intressant att betrakta. Att någon fuskar och
inte är ärlig, plus att denne dessutom försvinner och smiter från sitt
ansvar, vilket en bokstavlig tolkning av titeln indikerar, kan sägas
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visa prov på ett icke accepterat beteende och som då kan framkalla känslomässiga reaktioner.
Baksidestexten berättar om en ”het sommar i Stockholm”, vilket tillsammans med
omslagets orange färg kan få betraktaren att verkligen känna värmen och hettan. Här
samverkar texten med det visuella i skapandet av evidentia. I övrigt bygger beskrivningen av
bokens handling upp en spänning och en förväntan, som ska leda den potentielle läsaren att
vilja veta mer och läsa boken. Antiteser, som skapar kontraster och kan skvallra om bokens
konflikter, återfinns i ”arbete och privatliv” samt ”innanför och utanför terapirummet”. Ett
utdrag ur texten på framsidesfliken skapar ytterligare evidentia.
Sammantaget är pathos en framträdande argumentationstyp. Illustrationen som visar
någon typ av terapirum, tillsammans med den ”huvudlöse” mannen, verkar för att väcka
betraktarens nyfikenhet. Samtidigt kan den potentielle läsaren, utifrån sin förförståelse och
sina erfarenheter av exempelvis psykologer, genom konnotationer själv skapa känslomässiga
argument. Texterna verkar även de som pathosargument genom evidentia. Argumentation
utifrån ethos bygger främst på författarens inledande sådant. Naroskin är relativt välkänd
sedan tidigare, då han synts i TV och hörts i radio, varför det faktum att boken är skriven av
honom kan verka som en kvalitetsmarkör och att den potentielle läsaren känner igen hans
namn. Även att Naroskin är psykolog fungerar, utifrån bokens tema, som ett ethosargument.
5.3.6 Innan floden tar oss av Helena Thorfinn
En halvöppen grinddörr syns i framsidans förgrund.130 Perspektivet i den verklighetstrogna
illustrationen låter betraktaren känna det som att denne är på väg genom grinden ut mot en
strand, med konturerna av en stad på avstånd. En barnleksak och en sjal ligger på marken och
drar genom sina starka färger uppmärksamheten till sig. Metonymiskt kan leksaken
representera ett barn. Att anspela på barn kan vara en stark emotionell appell, exempelvis till
de känslor betraktaren har för ett eget barn. När dessutom inget barn
syns kan illustrationen, i samverkan med titeln Innan floden tar oss
indikera att barnet ”tagits” av floden och förstärka den känslomässiga
argumentationen ytterligare.
Titeln och de konnotationer den väcker är intressanta att
studera närmare med tanke på de minnen och associationer som finns
i den svenska doxan till flodvågskatastrofen i Asien 2004. På så sätt
kan titeln, tillsammans med den ensamma barnleksaken skapa
känslan av en annalkande, eller för den delen redan inträffad,
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katastrof och starka minnen och känslor över huvud taget. Däremot syns inga indikationer,
exempelvis i baksidestexten, på att bokens handling berör flodvågskatastrofen. Men samtidigt
ges heller inte titeln någon förklaring till eller antydning om vad Innan floden tar oss faktiskt
avser. På så sätt kan mystiken kring titelns innebörd fungera som ett argument.
Baksidan argumenterar genom spänningsskapande antiteser, främst kontrasten mellan
det svenskas möte med det bangladeshiska samhället – mellan ”Sofia och Janne” och
”systrarna Bhusa”. Den potentielle läsaren förvarnas om de friktioner boken kommer att
berätta om, och nyfikenheten på dessa konfrontationer byggs upp. De skuggiga konturerna av
en stad samt män i roddbådar som syns i baksidans bakgrund, kan förstärka upplevelsen och
känslan av att befinna sig i det land som texten beskriver. I utdraget på baksidans flik syns
ytterligare antiteser som skvallrar om dessa eventuella konflikter. Där skapas även
pathosargument genom evidentia.
Framsidesfliken visar ett författarfotografi. Den tillhörande biografiska informationen
hämtar ethos från författarens tidigare arbetsplatser, som exempelvis Svenska Dagbladet, TV4
och SVT. Det nämns även att Thorfinn själv bott i Dhaka, samma stad som bokens historia
enligt baksidestexten utspelar sig i. Detta kan verka som ett ethosargument för bokens
trovärdighet och kvalitet, och därmed för ett köp.
Sammantaget är omslagets argument i stor utsträckning baserade på pathos. De skapas
genom att framkalla känslomässiga konnotationer hos den potentielle läsaren, exempelvis
med hjälp av titeln eller den metonymiska barnleksaken. Även antiteserna blir argument i och
med att de skvallrar om motsättningar som skapar en spänning rörande bokens innehåll,
exempelvis i kontrasten mellan Sverige och Bangladesh. Baksidesflikens utdrag verkar
argumenterande i och med att det skapar evidentia. Argumentation utifrån ethos bygger på
auktoritet från författarens tidigare arbetsplatser samt från det faktum att författaren själv bott
i Bangladesh.

5.4 Sammanfattande resultat: Norstedts
Samtliga omslag har likadan uppbyggnad. Baksidestexten återger handlingen, en av flikarna
presenterar ett utdrag ur texten och den andra innehåller författarporträtt tillsammans med biooch bibliografisk information. Den enda titeln som sticker ut i detta avseende är En storm kom
från paradiset, vars framsidesflik är tom och vars omslag inte presenterar ett utdrag.
Intressant är att se hur antiteser är frekvent förekommande på samtliga omslag. På vissa
även visuella sådana, som på Ingenbarnsland, men främst syns de i baksidestexterna. De blir
där effektiva pathosargument då de låter läsaren själv dra slutsatser om vilka konflikter och
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händelser boken kan tänkas innehålla. Exempelvis när handlingen i Innan floden tar oss
beskrivs genom att tala om Sverige och Bangladesh, får läsaren själv utifrån sin förförståelse,
upptäcka antitesen och att det förmodligen kommer inträffa både det ena och de andra när
dessa två kulturer möts. Om denna kulturkrock hade beskrivits explicit, hade inte samma
effekt uppstått. Denna möjlighet att själv bli medskapare av omslagets argument, framkallas
även med hjälp av metonymiska bilder. Exempelvis med tändaren på Ingenbarnsland,
leksaken på Innan floden tar oss och mannen i soffan på Fuskaren som försvann. Även färger
används effektfullt då de drar uppmärksamhet till sig samtidigt som de kan verka som
emotionella appeller – exempelvis det dramatiskt svarta på Torka aldrig tårar utan handskar
eller det lysande gröngula på Alltings början. Ytterligare pathosargument skapas genom att
text och bild förstärker varandra – som när den i baksidestexten beskrivna värmen i Fuskaren
som försvann förstärks av omslagets orange färg. Eller titeln Innan floden tar oss som,
tillsammans med en övergiven leksak, kan skapa starka känslomässiga konnotationer. Vad
gäller pathosargument är även evidentia klart synlig på samtliga omslag, med målande och
utförliga beskrivningar som förflyttar den potentielle läsaren till platsen för handlingen.
Samtliga omslag visar även ett fotografi på författaren. Liksom konstaterat efter
analyserna av omslagen från Albert Bonniers förlag, verkar detta som ett ethosargument såväl
som ett pathosargument, då det både framhäver författaren som person och skapar
samhörighet med betraktaren. Bland Norstedts böcker stack tre omslag ut vad gäller
fotografier: Torka aldrig tårar utan handskar, Alltings början och Ingenbarnsland. Både
Gardell och Ramqvist placerar sig själva på bokens framsidor, vilket stärker författarens
närvaro i boken samtidigt som de blir ethosargument som bygger på dem som personer. På
Ingenbarnsland tittar inte Hetekivi Olssons på betraktaren på författarfotografiet, som
samtliga övriga författare (även vad gäller titlarna från Albert Bonniers förlag) gjort, utan på
något i fjärran. Fotografiet blir ett ethosargument på ett sätt som de andra bilderna inte blir,
det förmedlar en styrka i författaren själv som verkar förtroendeingivande. Det faktum att
Hetekivi Olsson är debutant, utan ett inledande ethos där ren igenkänning kan verka som ett
argument, blir hennes pose i bilden ett aktivt skapande av ethos i stunden vilket stärker hennes
härledda ethos. De andra två debutanterna bygger främst sina ethosargument på tidigare
erfarenheter: Naroskin som psykolog och Thorfinn som journalist och boende i Bangladesh.
Vad gäller omslagens ethosargumentation förekommer, liksom på titlarna från Albert
Bonniers förlag, bio- och bibliografisk information på omslagen, i den mån det finns något i
den senare kategorin att presentera. De etablerade författarnas presentationer är, av naturliga
skäl, koncentrerade på deras tidigare litterära utgivning.
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6. Diskussion och slutsatser
För att återknyta till uppsatsens forskningsfråga om vilka argument som förekommer på
bokomslagen, kan efter genomförda analyser konstateras att många argument försöker tilltala
och framkalla känslor hos den potentielle läsaren, vilket således gör pathosargumentation
framträdande. Argumenten skapas bland annat med uppseendeväckande och utstickande
färgval, med hjälp av fotografier som ger betraktaren känslan av att själv befinna sig i en viss
situation eller med hjälp av metonymiska bilder som kan skapa konnotationer. Vidare
fungerar baksidestexterna som ett led i pathosargumentationen, då de bidrar med en närvaro
och framkallar känslor. Här syns argumenten främst i användandet av evidentia eller i
antitesernas kontraster. Att det är just pathosargument som syns på bokomslagens utsidor är
intressant, men kanske inte alltför konstigt. ”Det är känslorna och inte förnuftet som styr vad
vi vill” 131, menar Lindqvist Grinde. Den tid som en bok har på sig att göra ett intryck och
fånga läsarens uppmärksamhet är kort, ofta endast ett ögonkast. Under den tiden ska
bokomslaget hinna uppvisa ”grabability” och greppa tag i läsaren, för att återigen använda
Yampbells term. Känslomässiga argument är då den typ som snabbast övertygar.
Bokens innehåll, eller de mest spännande och intressanta delarna av det, åskådliggörs
med hjälp av evidentia på samtliga omslag. Ett gemensamt drag är att det speciella – det som
kan tänkas väcka nyfikenhet, uppmärksamhet eller intresse – levandegörs i så stor
utsträckning som möjligt för den potentielle läsaren. Ofta sker det i en nära samverkan mellan
text och bild, där den ena kompletterar den andra. Detta är även något som Eriksson skriver
om då hon diskuterar hur exempelvis bildtexter påverkar hur vi tolkar bilder och
fotografier.132 I omslagens fall förstärker och bekräftar Hindenburgs baksidestext framsidans
visuellt mörka utformning, som skvallrar om död och katastrof. Titeln Havsmannen skapar
tillsammans med de visuella elementen en stark känsla av havet och på omslaget till Fuskaren
som försvann förstärks den orange färgens varma känsla av att texten talar om sommarhetta.
Evidentia, i såväl text som visuellt, spelar en nyckelroll. För på samtliga omslag
fungerar åskådliggörandet som ett lockande smakprov, en indikation på bokens berättelse. På
så sätt kan den fungera som den tröskel Genette talar om, som leder läsaren in i boken.133
Eller, för att tolka det i retoriska termer, att omslaget fungerar som ett exordium. Enligt den
klassiska retoriken ska denna inledning verka för att skapa intresse (attentum), välvilja
(benivolum) och läraktighet (docilem).134
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Intresset kan skapas genom att lägga fram något som drastiskt, personligt eller
aktuellt.135 Översatt till bokomslagen blir kopplingen tydlig, främst till det drastiska och det
personliga, då dessa är de klart mest använda. Intresseskapandet syns i uppseendeväckande
färgval, som exempelvis den röda färgen på Ingenbarnsland och det gröngula på Alltings
början, eller i hotet om fara, på Jaco, Hindenburg, Ingenbarnsland och Havsmannen. Men
framför allt skapas det drastiska i känslan av mystik och något ofullständigt, vilket är ett av de
tydligaste sätten att argumentera. Samtliga bokomslag är uppbyggda av diverse ledtrådar till
texten, de bygger upp en spänning som lockar den potentielle läsaren närmare. Den retoriska
figuren enigma, som verkar genom det gåtfulla och dunkla, återkommer således frekvent på
omslagen.136 Att intresse kan väckas genom denna mystik, bekräftas även av Lindqvist Grinde
då han skriver att ”det drastiska (…) kan bestå i en mer subtil gåtfullhet.”137 Här är även
intressant att betrakta hur stilfiguren klimax bidrar till detta och till argumentationen. I
analyserna har klimax främst presenterats som element i omslagens texter, där
beskrivningarna av bokens handling gradvis har ökat i intensitet för att bygga upp en spänning
och en förväntan på innehållet som ska få den potentielle läsaren att bli nyfiken och vilja läsa
vidare. Men klimax som begrepp och stilfigur skulle, med tanke på analysresultaten, kunna
utökas till att även inkludera det visuella uttrycket. Hela omslagets utformning hjälper till att
bygga upp en slags verbovisuell klimax, där både text, bild och färg – hela det visuella
uttrycket – samverkar för att skapa en stegrande spänning, ett intresse för boken och ett löfte
om vad insidan kommer att innehålla.
Även antitesen har en framstående roll som stilfigur på flera av omslagen och kan väcka
den potentielle läsarens intresse. På vissa omslag, som exempelvis En storm kom från
paradiset och Lola uppochner, syns visuella antiteser som skapar en känslomässig effekt och
drar uppmärksamhet till sig. Främst förekommande är antitesen annars i baksidestexterna, där
olika motsatser eller extrempunkter presenteras, innan den potentielle läsaren på egen hand
får dra slutsatsen att dessa två motpoler kommer att krocka eller på något sätt interagera med
varandra. På så sätt får antitesen representera bokens spänningsmoment.
Att väcka den potentielle läsarens intresse genom att möjliggöra personlig
identifikation, syns främst på de omslag bestående av fotografier, som gör att denne kan
känna igen sig i situationen. Exempelvis när betraktaren placeras på bänken bredvid flickan
på omslaget till Alltings början eller får se upp på mannen på framsidan av Blå koral. Som
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Kjeldsen menar: fotografier skapar realism och aktiverar betraktaren.138 Ett annat grepp som
talar till och om den personliga upplevelsen syns på omslaget till Torka aldrig tårar utan
handskar, då den presenteras som en verklig historia upplevd av författaren själv. Även det
faktum att såväl Gardell som Ramqvist själva figurerar på sina framsidors fotografier kan ses
som en förlängning av detta, där de gör sig själva till argument för historiens trovärdighet.
Denna realism, där känslor väcks genom verklighetsanknytning, återfinns även hos En storm
kom från paradiset.
Ett exordium ska även syfta till att göra publiken välvilligt inställd, exempelvis genom
att framställa sig själv som ödmjuk och en person som vill denna väl.139 Detta är en intressant
aspekt att sätta i relation till bokomslagen. För då bokens berättelse är skriven av författaren
borde denne således betraktas som avsändare. Men omslaget är förlagets och redaktörens
verk.140 Det är inte författaren själv som på omslaget argumenterar för hur spännande, läsvärd
och bra boken är. Detta görs av en andra part, vilket i sin tur gör att författaren som person
framstår som ödmjuk. Dessutom kan det ses som att omslaget är utformat som en välvillig
handling gentemot den potentielle läsaren, för att denne ska förstå läsupplevelsen som väntar.
Den tredje delen av retorikens exordium, som syftar till att göra publiken läraktiga,
likställer Lindqvist Grinde med ”förtroende” och han talar om att låta en personlighet
synas.141 På bokomslagen överensstämmer detta i hög grad med de ethosargument som
återfinns och som presenterats i uppsatsens analyser.
Sammantaget kan konstateras att bokomslagen i stor utsträckning försöker övertyga en
potentiell läsare med känslornas hjälp. Pathos och ethos, som enligt Lindqvist Grinde är tätt
sammankopplade när det kommer till att övertyga, är de klart mest använda pisteis.142 Likt
ovan beskrivet kan omslaget verka som ett exordium, en inledning, som lockar den potentielle
läsaren närmare boken, över tröskeln, mot ett köp.
Logos, det tredje pisteis, har erhållit sparsamt med utrymme i uppsatsen. Men därmed
inte sagt att dessa inte alls förekommer på omslagen. Däremot syns logosargument ofta
tillsammans med ethos och pathos. I uppsatsen har de senare två pisteis ansetts framkalla en
starkare argumentativ effekt och är därmed de som lyfts i analyserna. För att utveckla detta
resonemang ytterligare: logos beskrevs i uppsatsens teoriavsnitt som argument byggda på
fakta, exemplifiering (paradigm) och hänvisningar till gemensamma försanthållanden
(enthymem). För att betrakta bokomslagen i ljuset av detta är exempelvis den bio- och
138
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bibliografiska informationen fakta om författaren, utdragen ur böckerna tillika
baksidestexternas återgivelser av innehållet är exempel och många av de argument som
analyserna presenterar bygger på att publiken accepterar och tolkar omslagen på ett sätt som
är allmänt vedertaget. Således förekommer även logos som argument på bokomslagen och är
nödvändiga i och med att de stödjer de övriga två pisteis.
Vad gäller skillnader i utformning mellan debuterande och redan etablerade författare
syntes inga uppenbart markanta skillnader på de studerade omslagen. Självklart har de
etablerade författarna möjligheten att presentera en mer gedigen bibliografi och ett möjligt
starkare inledande ethos. Detta lämnar åt debutanterna att i större utsträckning försöka
etablera ett härlett ethos. Exempelvis Thorfinn genom att framhäva att hon bott i Dhaka eller
att Naroskin arbetat som psykolog. Hindenburg och Jaco sticker ut från mängden i och med
sin storlek, vilket skulle kunna indikera att detta grepp används för att dra uppmärksamhet till
en debuterande författare. Ytterligare en intressant debutant är Hetekivi Olsson, som gör sitt
kroppsspråk till ett argument. Även Nords Stilla havet utmärkte sig på grund av dess
avsaknad av uppenbara argument och livlösa design. En intervju med omslagets formgivare
avslöjar att författarens egna önskemål i detta fall var avgörande för utformningen.143
Önskvärt ur ett retoriskt perspektiv hade däremot varit att ge omslaget mer visuellt liv, med
något uppseendeväckande element. Så vad gäller jämförelsen mellan debutant och etablerad
författare kan konstateras att samma typ av argument förekommer på omslagen, men att
argumenten utformas och presenteras på olika sätt.
I uppsatsarbetets inledande skede planerades även att studera materialet ur en
genusaspekt, med hänsyn till eventuella skillnader mellan manliga och kvinnliga författares
omslag. Exempelvis kunde analysen studera huruvida författaren som person tar olika stor
plats på omslaget. Användes andra färger, former, formuleringar – andra typer av argument –
i något av fallen? Under arbetets framkom dock inga utmärkande skillnader mellan manliga
och kvinnliga författare, varvid detta spår inte uppmärksammas vidare.
Angående analysmaterialets urval, där två olika förlag studerades, kan konstateras att
omslagen har snarlik uppbyggnad. Fotografier på och information om författaren, förlagens
logga och baksidestexter fanns med i samtliga fall. Båda förlagen använde sig av de olika
pisteis i likvärdig utsträckning och de skillnader som fanns handlade främst om placeringen
av bokomslagens olika element. Även om de två olika förlagens omslag inbördes hade en
likartad uppbyggnad, som kan fungera som ett utmärkande drag och i sig ett argument som en
potentiell läsare känner igen en förlagstypisk layout, handlar det ändå om enskilda omslag. I
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grunden finns vissa element som ska finnas med, exempelvis titel, författarens namn,
genreindikation och baksidestext, för att nämna några av vilka Genette menar bokomslagets
beståndsdelar är.144 Utifrån detta har sedan olika formgivare arbetat med böckerna och
därmed satt sin personliga prägel på dess utseende. I mejlintervjuer med ett antal av
omslagens formgivare framkom hur viktigt de upplevde det vara att låta omslaget avspegla
insidan, att det yttre som möter den potentielle läsaren ska representera författaren och dennes
berättelse.145 I detta kan analysresultaten säga bekräftas, då de visat att det i stor utsträckning
handlar om att presentera bokens innehåll för en läsare. Vad analysen även konstaterat är att
det, i enlighet med retorikens exordium, sker på ett så intresseväckande sätt som möjligt.
Avslutningsvis, hur stor betydelse har egentligen bokomslaget för en boks försäljning?
Efter att ha analyserat det utvalda materialet och överskådligt studerat ytterligare en stor
mängd titlar – letat efter och funnit en stor mängd argument – ligger det nära till hands att
höja omslaget till skyarna som den avgörande faktorn i köpögonblicket. Men, för att
återkoppla till uppsatsens hermeneutiska ansats, handlar tolkning om att plocka isär helheten,
studera delarna och att sedan sätta dem samman till förhoppningsvis ny helhet igen. Detta har
genomförts, resultatet återfinns presenterat här ovan och denna uppsats har belyst aspekter av
bokomslagets delar som kan ge en större förståelse för dess argumentativa utformning.
Däremot kan också bokomslaget ses som en del i en ännu större helhet, i hela den process
som omgärdar ett boksläpp. Det handlar om recensioner, författarintervjuer, medieutrymme,
marknadsföring och reklam. Som hermeneutiken menar handlar det om tolkningar på olika
nivåer, om olika stora delar och helheter, och att hitta den som är mest intressant.146 I denna
uppsats identifierades många intressanta aspekter vad gäller utformning och argumentativa
element. Men dessa är även en del av en större helhet som omgärdar en boks säljprocess. Som
formgivaren Sara R. Acedo uttryckte det: ”du bygger ingen succé på enbart ett jävligt bra
bokomslag”.147 Det är förmodligen sant. Men på omslaget finns ändå en hel del intressanta
argument för varför titeln borde bli en succé. Varför just den boken borde köpas.
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7. Sammanfattning
Denna uppsats undersöker bokomslagens retoriska argumentation. Arbetets syfte är att
undersöka vad det är som får en bok att sticka ut och övertyga en potentiell läsare om att just
den boken är värd att läsa och således även att köpa. Den vägledande frågeställningen är:
vilka argument förekommer på böckernas omslag?
För att undersöka detta tillämpas klassisk retorisk teori och främst de tre pisteis: ethos,
pathos och logos. Även retorikens stilfigurer och troper samt evidentia, åskådliggörandet,
hämtas härifrån för att studera omslagens texter. Bokomslagen består till stor del av visuella
intryck så som layout, färg, form och typografi. Därför har även teorier om latent och
manifest retorik, visuella enthymem och förtätning hämtats från den visuella retoriken. Från
litteraturteoretikern Gerard Genette kommer begrepp som rör omslagets uppbyggnad.
Materialet består av totalt tolv titlar från två svenska bokförlag: sex stycken från Albert
Bonniers förlag och sex stycken från Norstedts. Urvalet är begränsat till skönlitteratur av
svenska författare utkomna under år 2012. Av dessa är lika många debuterande författare som
redan etablerade, vilket ger ett underlag för att identifiera eventuella skillnader mellan dessa
två grupper. Omslagen närmas med en retorisk hermeneutisk ansats, där en neoaristotelisk
metod samt Mrals metod för visuell retorik är vägledande.
Resultatet av analyserna visar att pathosargument är frekvent förekommande på
omslagen, såväl i text som visuellt. Stilfiguren antites används för att skapa kontraster som
förvarnar om bokens spännande konflikter. Tropen metonymi ger upphov till konnotationer
hos den potentielle läsaren. Åskådliga, beskrivande utdrag och baksidestexter väcker känslor
genom evidentia. Omslagens färger och fysiska utseende verkar för att skapa en viss känsla
kring boken. På samtliga omslag blir enigma, känslan av mystik och gåtfullhet kring bokens
handling, ett argument. Element som väcker frågor hos den potentielle läsaren, ett dolt ansikte
eller en okänd varelse, blir genom framkallandet av nyfikenhet ett argument.
Även ethosargument förekommer i hög grad. På samtliga omslag används författaren
som person som ett framträdande argument, exempelvis med ett stort presenterat namn på
framsidan, författarporträtt samt bio- och bibliografisk information som ska stärka bokens
trovärdighet och kvalitet. Presscitat utgör också de ethosargument, där auktoritet hämtas från
exempelvis aktade dagstidningar. Här, i ethosargumentationen, syns även den främsta
skillnaden mellan debutant och etablerad författare, då de som tidigare publicerats bygger
argumenten på ett inledande ethos, medan debutanterna är mer beroende av att skapa
trovärdighet i stunden.
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