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Abstrakt 
Denna uppsats undersöker 26 baksidestexter till skönlitterära böcker inom kategorierna 

bästsäljande böcker och kritikerrosade böcker. Syftet är att urskilja textmönster i 

baksidestexten och se om kritikerrosade böcker presenterar deras övergripande teman. 

Uppsatsen bygger vidare på litteraturvetenskapliga analyser av bokomslag. En funktionell 

textanalys används i uppsatsen och resultatet visar att fyra olika textmönster har använts i 

baksidestexten till de undersökta böckerna och kritikerrosade böcker presenterar sina 

övergripande teman ungefär i samma utsträckning som bästsäljande böcker i sina 

baksidestexter.  
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1. Inledning 

En läsning av en skönlitterär bok kan vara givande på flera olika plan. Först och främst 

innehåller en traditionellt upplagd skönlitterär bok en handling, ett narrativ, som är spännande 

att följa med i. En eller flera huvudkaraktär möter på motstånd på väg mot ett utsatt mål. 

Denna konflikt är tänkt att skapa en känslomässig spänning i läsaren att få veta konfliktens 

utgång. Det är en aspekt av boken som knyter an till läsarens känsloliv. Boken erbjuder 

underhållning. I en annan aspekt kan den skönlitterära boken ge läsaren nya kunskaper om 

världen och ge nya insikter. Boken erbjuder i denna aspekt kunskaps- och insiktsberikning. 

Dessa två plan kan vara olika starkt representerade i en författarambition. Boken kan vara 

skriven för att underhålla, för att ge kunskaper och insikter, eller med båda syftena. Denna 

dubbla ansats kan exemplifieras med en författarpresentation som är skriven på insidan av 

bokomslaget till Tre timmar av Anders Roslund: ”Med sina kriminalromaner vill han 

[Roslund] underhålla, men också ta läsaren i handen till ett samhälle och en verklighet som de 

flesta inte känner till”. 

I den underhållande aspekten av bokens innehåll berörs läsarens känslor och det är därför 

det mest direkta och lättåtkomliga. I den kunskaps- och insiktsberikande aspekten utmanas 

läsaren tankar och föreställningar och det är inte alltid lika lättåtkomligt. Det är inte självklart 

att läsaren av Moby Dick ser och reflekterar kring det övergripande temat om hämnd eller att 

läsaren av Mary Shelleys Frankenstein uppfattar temat om fördomar och fruktan för det 

okända. Vissa uppfattar kanske bara spänningen i berättelsen.   

    Här kan baksidestexten på bokomslaget spela en viktig roll. Hur baksidestexten säljer in 

bokens innehåll kan ha en avgörande effekt på hur boken läses. Det kan också ha en 

avgörande effekt på om boken läses överhuvudtaget. Bland böcker med en större litterär 

ansats kan det underhållande planet av boken få stå tillbaka. Då kanske de inte är omedelbart 

givande utan det krävs en ansträngning för att få ut något av innehållet. Det kan avskräcka 

många potentiella läsare. 

Olika delar av läsupplevelsen kan vid utformningen av bokomslaget uppfattas som olika 

starkt säljande. Bland böcker inom genrer som deckare, romantik, fantasy och science fiction 

säljer man ofta in bokens innehåll med att det är underhållande och spännande. Bland böcker 

där den litterära ansatsen är mer omfattande än att bara berätta en underhållande historia kan 

fokus ligga på olika delar av innehållet. Är det underhållande värdet det mest framträdande i 

boken, eller är det språket, eller de övergripande teman som bär upp historien? I detta 
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hänseende kan baksidestexten öppna upp förståelsen för den skönlitterära bokens olika 

innehållsmässiga aspekter. Utnyttjas den möjligheten på baksidan av litterära böcker eller tar 

avsändaren sig konstnärliga friheter för originalitetens skull redan på bokomslaget? 

1.1. Syfte 

Syftet med denna uppsats är tvådelat. Dels (1) presenteras en textanalys av baksidestexten 

på skönlitterära böcker, dels (2) belyses eventuella skillnader mellan baksidestexter till böcker 

med en huvudsaklig litterär ansats och till böcker med ett huvudsakligt underhållande syfte. I 

denna undersökning definieras de två kategorierna som kritikerrosade böcker och bästsäljande 

böcker. Dessa två kategorier böcker representeras av böcker nominerade till Augustpriset och 

böcker inkomna på 20-topplistan för årets mest sålda böcker. 

Den hypotes som driver undersökningen är att litterära böcker inte presenterar sina 

övergripande teman på omslagens baksidor. Just övergripande teman och andra litterära 

ansatser är ofta prioriterade aspekter i denna kategori böcker. Handlingen kan ha fått stå 

tillbaka eller kan vara mer svåråtkomlig för den genomsnittliga läsaren. Hos dessa böcker 

skulle alltså en presentation av teman underlätta en läsning och förståelse av boken. 

1.2. Tidigare forskning 

Forskning om baksidestext eller bokomslag som helhet inom den svenska språkvetenskapen 

är skral, för att inte säga icke-existerande. Men tittar man på dessa fenomen i sin kontext kan 

man observera baksidestexter som marknadsförande texter och bokomslagen som en del i en 

tradition av grafisk utformning. 

Anders Björkvall (2003:8) är en sociosemiotisk undersökning med anknytning till kritisk 

diskursanalys. 1170 reklamannonser i svenska tidskrifter under november 2000 har används 

som material för analysen (Björkvall 2003:39). Syfte med undersökningen är att identifiera 

den presupponerade läsaren, kallad modelläsaren, i reklamtexterna för att se hur denna skiljer 

sig mellan reklam riktad mot barn respektive vuxna och mellan kvinnliga och manliga 

läsargrupper (Björkvall 2003:8). Modellen som används för analysen bygger grundläggande 

på de tre dimensionerna inom funktionell textanalys och fokuserar på multimodal 

komposition, ideationell betydelse, interpersonell betydelse och rekontextualisering 

(Björkvall 2003:53–54). Inom den ideationella dimensionen behandlas de tre processtyperna 

handlingar, händelser och tillstånd kopplat till textens deltagare (Björkvall 2003:61). Inom 
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den interpersonella dimensionen analyser Björkvall först texternas modus, vilket delas upp i 

påståenden, frågor, erbjudanden och uppmaningar (Björkvall 2003:68). Sen analyseras 

texternas modalitet vilket rör giltigheten och sannolikheten hos textens yttranden (Björkvall 

2003:73). Sist analyseras attityder vilket har med positiv eller negativ evaluering att göra 

(Björkvall 2003:75). En av de slutsatser Björkvall drar i sin undersökning är att de identiteter 

som genom annonsernas modelläsare erbjuds till kvinnor är ofullständiga och i behov av att 

korrigeras och de identiteter som erbjuds män reproducerar framgång (Björkvall 2003:159).    

Även Einar Korpus (2008:13) studerar marknadsförande texter och benämner stilen inom 

genren för reklamiska. Avhandlingen fokuserar på annonser och deras språkliga uppbyggnad 

(Korpus 2008:15). Materialet som används är annonser belönade i Guldäggstävlingarna 

mellan 1975 och 2007 (Korpus 2008:98). En av de övergripande slutsatser Korpus drar är att 

reklamiska har gått från att använda sig av ett affärs- och myndighetsspråk till att mer likna 

det privata samtalets språk (Korpus 2008:290–291). Studien visar också att variationen på 

annonsernas utformning är stor (Korpus 2008:149). Den mest iögonfallande utvecklingen är 

enlig Korpus att bildelementen nu dominerar annonsen (Korpus 2008:287). 

Det är istället inom närbesläktade forskningsfält som man kan hitta omfattande material 

direkt kopplat till bokomslaget. Inte oväntat är det inom litteraturvetenskapen som flest 

studier har gjorts. 

Ett omfattande arbete om bokomslag internationellt är Genette (1997). Där ingår 

bokomslaget i en mer omfattande kategori text som Genette beskriver som paratexter. Dessa 

är omkringliggande texter som har som funktion att presentera själva huvudtexten i boken 

som utgörs av berättelsen. Definitionen av text hos Genette innefattar multimodala inslag och 

skriven såväl som talad text och sträcker sig från titeln på bokens första sidor till intervjun 

som författaren gör efter boksläpp. Den del av paratexten som står på och i den tryckta boken 

kallar Genette för peritext (Genette 1997:4–5). Genette tar upp inslag som kan återfinnas på 

bokomslagets baksida och ger en beskrivning av den historiska uppkomsten av ett textinslag 

han benämner Vänligen infoga (definitionen av Vänligen infoga-text återfinns under Teori). 

Benämningen kommer från att text ursprungligen skickades till tidningar för att tryckas som 

annonser men utvecklades till att de kom bifogade med eller på boken och hade som syfte att 

användas som underlag för recensioner av boken (Genette 1997:105). Enligt Genette 

informerar texten inte bara en potentiell läsare om bokens innehåll utan formar också den 

faktiska läsarens läsning av boken. Detta är något som tas fasta på i denna uppsats. 

I svensk kontext är Karl Berglund (2016) den mest omfattande avhandlingen. Studien är 

den andra delen i ett avhandlingsprojekt och fokuserar på omslag till kriminalromaner i 
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pocketformat. Studien är litteraturvetenskaplig och fokuserar på hur genretillhörighet 

presenteras och befästs genom bokomslagen. Berglund har studerat 153 pocketböcker av 24 

författare ur en grupp böcker som har definierats som böcker av ”de mest framgångsrika 

svenska deckarförfattarna” (Berglund 2016:17). Den del av paratexten som Genette definierar 

som Vänligen infoga-text kallas av Berglund för Intrigupptakt (Berglund 2016:100). Berglund 

delar i ett exempel upp Intrigupptakten i tre delar: intrigupptakt, vilket alstrar spänning, 

introducering av hjälten och framhävning och summering av bokens övergripande teman. Två 

intressanta observationer hos Berglund är dels det faktum att peritexter generellt har ökat i 

mängd och antal, till exempel var pärmens insidor tidigare otryckta (Berglund 2016:178), dels 

en ny förekomst av författarcentrerat extramaterial (Berglund 2016:152), vilket har tagit plats 

i kriminalromanens avslutande del. Berglund uppfattar två huvudsakliga teman i 

extramaterialet. Det ena handlar om mer personlig information och det andra är 

tolkningsnycklar till bokens innehåll, vilket Berglund kopplar samman med en ambition hos 

genren att representera realism, autenticitet och trovärdighet (ibid.). 
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2. Teori 

Det teoretiska ramverket för denna uppsats är tredelat. Genette (1997) används för att 

definiera baksidestexten som en paratext till den litterära bokens huvudtext. Den litterära 

textens narrativa kärna definieras med hjälp av Herman (2009), Truby (2007) och McKee 

(1998). En funktionell textanalys, presenterad av Hellspong och Ledin (1997), används för att 

utföra uppsatsens undersökning. Nedan följer en redogörelse för de tre ramarna. 

2.1. Paratext 

Denna uppsats baserar den grundläggande teorin om baksidestextens definition och funktion 

på ett arbete av litteraturteoretikern Genette (1997). Enligt Genette är baksidestexten en del av 

en grupp paratexter vars funktion är att presentera en boks huvudtext och få den 

uppmärksammad och läst av läsare (Genette 1997:1). Paratexten innefattar många olika slags 

texter både fysiskt knutna till själva boken och fristående från den. Fysiskt fria paratexter, 

kallade epitexter, är till exempel recensioner av boken i tidningar eller en radiointervju med 

författaren. Paratexter fysiskt knutna till huvudtexten, som till exempel boktitel på omslag, 

register och baksidestext, kallas peritexter (Genette 1997:5). Paratexterna presenteras genom 

en mångfald av uttryck men hålls samman till en enad diskurs genom deras gemensamma 

funktion: att vara en tröskel mellan huvudtexten och omvärlden (Genette 1997:2).   

Bokomslagets baksida är en viktig plats och har enligt Genette vanligtvis, bland annat, 

följande innehåll (Genette 1997:25–26): 

 

 Boktitel.   

 Vänligen infoga-text.   

 Biografisk och/eller bibliografisk summering.   

 Citat från pressen om antingen tidigare böcker av författaren eller det aktuella verket.   

 Omnämning av andra böcker utgivna av förlaget.   

 Namn på omslagsdesigner.   

 Namn på fotograf av omslagsbild.   

 ISBN-nummer.   

 Streckkod. 
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På bokpärmens insida finns enligt Genette vanligtvis ingenting men det är en regel med 

undantag (Genette 1997:26).    

En paratext central för baksidestexten är vad Genette (1997:104) kallar för le prière 

d´insérer, en benämning som i det engelska översättningen översatts till please-insert och 

som i denna studie översätts till Vänligen infoga. Textens funktion är att genom en 

summering eller på annat sätt beskriva verket på ett fördelaktigt sätt (ibid.). Ett tidigare 

användningsområde kan enligt Genette ha varit att vara förklarande för att kritiker inte skall 

ha en fruktlös genomläsning av boken (Genette 1997:105). Texten skulle alltså underlätta en 

förståelse av bokens innehåll och ge en förförståelse vid en första läsning.   

För att avgränsa begreppet baksidestext har alltså Genettes arbete används som 

utgångspunkt. Det innehåll Genette ansåg vara vanligt på bokpärmens baksida kunde enligt 

honom också återfinnas på pärmens båda insidor (Genette 1997:27). Samtidigt utgör 

insidornas innestängda position enligt mig en annan förutsättning för paratexten än bokens 

baksida, varvid de båda områdena delas upp i denna uppsats i primär baksidestext och 

sekundär baksidestext. 

Berglunds begrepp Intrigupptakt kommer inte användas därför att begreppet har visat sig 

för snävt för Vänligen infoga-texten. Såväl inledande narrativ som bakgrundshistoria kan 

återges i Vänligen infoga-texten. Det finns även exempel på att Vänligen infoga-texten 

innehåller övergripande beskrivningar av bokens hela händelseförlopp, även narrativets 

utgång. Däremot kommer denna analys stödja sig mot Berglunds bedömning att inte bara 

författaren står som avsändare till peritext utan att den skall ses som ett samarbete mellan 

författare och förlag (Berglund 2016:121).  

2.2. Narrativ 

Enligt David Herman (2009:14) kan berättelser beskrivas som en representation av en 

berättelsevärld som involverar människor eller människoliknande agenter och inkluderar 

händelser som stör balansen i berättelsevärlden. Representationen förmedlar upplevelsen att 

leva i den andra verkligheten.  

Enligt John Truby (2007:7) kommunicerar och uttrycker berättelsen den dramatiska koden. 

Kärnan i den dramatiska koden är att förändring skapas genom begär. Karaktärer i berättelsen 

formar genom sin vilja nya förutsättningar i den fiktiva världen. Karaktärerna skapas för att 

tjäna berättelsen och fyller alltid en funktion i narrativet och berättelsens fiktiva verklighet är 

en förlängning av huvudkaraktären (Truby 2007:15). 
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Truby visar också på att en bra historia inte bara är en sekvens av händelser eller 

överraskningar utformade för att underhålla en publik (Truby 2007:108). Den är också en 

sekvens med handlingar, med moraliska implikationer och resultat, utformade för att uttrycka 

ett större tema. Tema, som Truby kallar för moraliskt argument, är hjärnan i en berättelse 

medan karaktärerna är hjärtat och cirkulationssystemet (Truby 2007:9). Truby målar upp två 

extremer där allegorier, religiösa berättelser och ”seriös litteratur” lägger stor tonvikt vid en 

komplex moralisk vision och där berättelser inom genrer som äventyr och fantasy har en 

obetydlig moralisk vision och lägger tonvikten vid överraskningar, spänning och 

känslomässiga tillstånd (Truby 2007:109).  

Robert McKee (1998:114) förklarar att idéerna i en väl författad berättelse endast 

realiseras genom berättelsens händelseförlopp. Ämnen och teman förklaras alltså inte i 

berättelser utan de dramatiseras. Ett tema måste alltså tolkas utifrån berättelsens narrativ 

vilket gör den mer svåråtkomlig för läsaren än upplevelsen som kommer av berättelsen.  

2.3. Funktionell textanalys 

För den jämförande undersökningen av baksidestexter på prisvinnande böcker och 

baksidestexter på bästsäljande böcker utförs en funktionell textanalys som är hämtad från 

Hellspong och Ledin (1997). Samtliga tre textdimensioner beaktas. Det innefattar den 

textuella, ideationella och interpersonella dimensionen. De aspekter inom dimensionerna som 

analyseras är textmönster, subjektsperspektiv, närhetsperspektiv, metatext och retorisk 

bindning. 

Enligt Hellspong och Ledin (1997:7–8) finns det tre huvudstommar i uppbyggnaden av 

text. De utgörs av de tre textdimensionerna. Den textuella dimensionen rör textens form 

(Hellspong & Ledin 1997:65), hur den är utformad. Den ideationella dimensionen rör 

innehållet i texten (Hellspong & Ledin 1997:115) och hur idéinnehållet är strukturerat. Den 

interpersonella dimensionen rör hur texten presenterar sin författare och hur den relaterar till 

läsaren av texten (Hellspong & Ledin 1997:158), allt i en social kontext. 

Centralt för undersökningen är textmönstret, som är en del av textens komposition vilket 

rör övergripande samband mellan stycken och avsnitt (Hellspong & Ledin 1997:65). 

Kompositionen i sin tur är en del av den textuella dimensionen (Hellspong & Ledin 1997:96). 

Textmönster är en kategorisering av textens funktionella uppbyggnad. Olika delar i en text har 

olika funktioner och hur dessa fördelas i en text utgör dess textmönster. En avgränsad del av 

texten som har en tydlig funktion kallar Hellspong och Ledin (1997:97) för ett drag, vilket 
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tillsammans med andra textdrag utgör textmönstret. Vid analys av komposition utgör den 

högsta textnivån utgångspunkt, vilket innebär det som rör textens helhet (ibid.). 

En annan del av den textuella dimensionen är metatext, som innebär att texten 

kommenterar sig själv (Hellspong & Ledin 1997:100). I metatext används ofta uttryck som 

ovan, nedan, här och följande avsnitt. Eftersom det i detta fall handlar om en paratext som 

omnämner huvudtexten är dessa uttryck inte aktuella. Begreppet metatext har i den här 

uppsatsen en vidare innebörd än vad som står beskrivet i Hellspong och Ledin (1997). Den 

kommer därför benämnas som paratextuell metatext.  

Ytterligare en textuell aspekt är retorisk bindning (Hellspong & Ledin 1997:93). Retoriska 

bindningar konstrueras genom att element i den textuella dimensionen upprepas (1997:94). En 

av de retoriska bindningar som finns är anaforiska bindningar. Dessa bindningar skapas 

genom att ”samma fras bildar upptakt till flera satser i rad” (Hellspong & Ledin 1997:94). En 

annan bindning är parallellism. Dessa skapas genom att satser som är konstruerade efter 

samma ordning kommer tätt i rad och bildar tillsammans en kedja av likheter (Hellspong & 

Ledin 1997:95). 

Den ideationella dimensionen har en uppdelning i teman, propositioner och perspektiv 

(Hellspong & Ledin 1997:115). Enligt Hellspong och Ledin har en text en innehållspotential, 

vars potentiella betydelser blir ”aktuella och intressanta för vissa läsare i vissa situationer” 

(ibid.). Formen och innehållet i en text är så sammanknutna att man ofta ser samma inslag 

med både ett textuellt och ett ideationellt perspektiv. Textens tema rör vart en text styr 

tankarna. Det rör vilket ämne texten fokuserar på (Hellspong & Ledin 1997:117). Textens 

proposition uttrycker vad texten säger om ämnet den behandlar (Hellspong & Ledin 

1997:122). Perspektivet rör den synvinkel ur vilket texten presenterar sitt ämne (Hellspong & 

Ledin 1997:135).  

Eftersom fokus i denna uppsats ligger på avsändarens syfte och inte mottagarens 

upplevelse i första hand används textmönster och inte teman för att beskriva baksidestexternas 

innehåll, även om man genom de båda aspekterna skulle observera snarlika inslag i texten. 

För att tydligare belysa de olika textdragens särprägel analyseras även perspektiven i texterna. 

Det perspektiv som undersöks är subjektsperspektivet (Hellspong & Ledin 1997:136). En 

del i subjektsperspektivet som undersöks är dess utgångspunkt. Texten kan ha ett 

personperspektiv som utgår från författare, läsare eller textens aktörer. I kontrast till ett 

personperspektiv kan en text också ha ett sakperspektiv. Utöver perspektivets utgångspunkt 

kommer också dess distans till ämnet undersökas i närhetsperspektivet. I det faller rör sig 

texten mellan ett fjärrperspektiv och ett närperspektiv till ämnet i texten. 
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2.4. Definitioner 

Genette innefattar all slags text på bokomslagets baksida som paratext, och räknar in praktisk 

information som till exempel ISBN-nummer och namn på omslagsdesigner och 

omslagsfotograf. I denna uppsats har all praktisk information som till exempel ovan nämnda 

namn, webbsideadress och förlagslogga bortsetts från och analyseras inte. 

Baksidestexternas styckesindelning visualiseras på två sätt. Dels genom en blankrad eller 

ett längre avstånd mellan styckena, dels genom indrag vid första meningen i stycket. Eftersom 

båda indelningarna ofta återfinns i samma baksidestext används begreppet avsnitt för att 

definiera styckesindelning med hjälp av blankrad eller ett större avstånd och stycke för 

indelning med hjälp av indrag vid styckets första mening. 
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3. Metod och material 

Metoden som används i undersökningen är en funktionell textanalys. Samtliga aspekter av 

textens tre dimensioner i Hellspong & Ledin (1997) används för att först göra en textanalys av 

Ædnan. Utifrån en bedömning av vilka aspekter som anses vara mest relevanta i förhållande 

till syftet utförs sedan en analys av samtliga 26 böckers textmönster. Bedömningen av 

texternas textmönster är rekonstruerande och utgörs därför av en tolkning vilket gör att 

resultatet påverkas av forskarens utgångspunkt (Hellspong & Ledin 1997:97). Därför är 

undersökningen främst kvalitativ. 

I rekonstruktionen av textmönstret används definitionen av baksidestext från Genette 

(1997). Den funktion som Genette beskriver att texten har används för definitionen av det 

övergripande textdraget. Textens funktion och övergripande syfte är alltså att presentera en 

boks huvudtext och få den uppmärksammad och läst av läsare. Samtliga textdrag som har 

rekonstruerats i undersökningen har haft som utgångspunkt att de är en del av det 

övergripande, marknadsförande syftet. 

En övergripande bedömning görs av all baksidestext på bokens baksida och bokpärmens 

insida för att urskilja de texter som kan definieras som Vänligen infoga-texter. Därefter har en 

mer djupgående analys utförts på Vänligen infoga-texter. För att urskilja textdragen i 

Vänligen infoga-texter används aspekterna subjektsperspektiv, närhetsperspektiv, metatext 

och retorisk bindning.  

Materialet som används är baksidestexter från tretton kartonnageböcker nominerade till 

Augustpriset för bästa skönlitterära bok och baksidestexter från tretton kartonnageböcker av 

svenska författare utvalda från topplistor med de tjugo mest sålda skönlitterära böckerna 

under året. De nominerade är hämtade från agustpriset.se och de mest sålda böckerna från 

förläggare.nu. Urvalsperioden är mellan 2015 och 2018. Eftersom genrer förändras över tid 

har fokus lagts på det senaste året då både prisvinnare och försäljningssiffror finns 

tillgängliga, vilket är 2018. I respektive kategori har fem böcker valts ut från 2018, tre från 

2017, tre från 2016 och två från 2015.  

Böckerna har valts utifrån deras tillgänglighet på det lokala biblioteket. Detta kan ha 

påverkat urvalets reliabilitet. En hypotetisk variabel som kan ha påverkat är att utlånade 

böcker som saknas från urvalet kan ha mer säljande omslag än de som fanns tillgängliga på 

biblioteket. Samtidigt kan motsatsen vara sann och böckerna med de mest säljande 

bokomslagen kan ha köpts in i flera exemplar av biblioteket. Jag har valt att analysera den 
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första utgåvan av respektive bok. Alla de tretton kritikerrosade böckerna är från en utgåva och 

tryckning som gavs ut innan boken nominerades till Augustpriset. Efter nomineringen har 

böckerna överlag getts ut i en ny utgåva med ett förändrat bokomslag. 

De två kategorierna är tänkta att representera böcker som är skrivna med ett i första hand 

underhållande syfte och böcker skrivna med ett syfte att förmedla insikts- och 

kunskapsberikande teman. Detta låter sig ju självklart inte göras med någon exakthet. Syftet 

med att författa en bok är i varje fall unikt och variationen mellan underhållning och 

”allvarligare” teman är snarare en skala än en binär uppdelning, men urvalet har varit ett 

försök att fånga ytterligheterna.   

Två böcker finns med på både listan över nominerade till August-priset och Årstopplistan 

över de mest sålda böckerna. Böckerna är De kommer att drunkna i sina mödrars tårar 

(Anyuru 2017) och Allt jag inte minns (Khemiri 2015). Dessa två böcker kommer trots sin 

popularitet att analyseras som kritikerrosade böcker eftersom undersökningens inledande 

hypotes rör kritikerrosade böckers tendens att exponera böckernas övergripande teman. 

Hypotesens ifrågasättande av denna tendens kvarstår oavsett böckernas popularitet. Dessa två 

böcker kommer därefter att analyseras utifrån deras unika situation i den summerande 

jämförelsen. 

Nedan listas de böcker vars baksidestexter analyseras i undersökningen: 

Bästsäljande böcker 

Årstopplista 2015 

Britt-Marie var här (Backman 2014), STHLM DELETE (Lapidus 2015). 

Årstopplista 2016 

Störst av allt (Persson Giolito 2016), Tiggaren (Sarenbrant 2016), Det är något som inte 

stämmer (Haag 2015). 

Årstopplista 2017 

Det förlovade landet (Jungstedt, Mari 2017), Mannen som sökte sin skugga (Lagercrantz 

2017), Häxan (Läckberg 2017). 

Årstopplista 2018 

De som dödar drömmar sover aldrig (Guillou 2018), En högre rättvisa (Hjorth & Rosenfeldt 

2018), Lazarus (Kepler 2018), Till minne av en villkorslös kärlek (Gardell 2018), Tre timmar 

(Roslund 2018).  
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Kritikerrosade böcker 

Nominerade 2015 

Allt jag inte minns (Khemiri 2015), Masja (Hansson 2015). 

Nominerade 2016 

De polyglotta älskarna (Wolff 2016), En dramatikers dagbok 20132015 (Norén 2016), 

Välkommen till Amerika (Boström Knausgård 2016). 

Nominerade 2017 

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar (Anyuru 2017), Sidonie & Nathalie (Combuchen 

2017), Hastigheten (Gassilewski 2017).  

Nominerade 2018 

Ædnan (Axelsson, Linnea 2018), Skalornas förråd (Eriksson 2018), En shtetl i Stockholm 

(Hermele 2018), Socialdemokratiska noveller (Runeborg 2018), Människan är den vackraste 

staden (Said 2018).  

 

Böckerna kommer att refereras till med titel och inte med författarnamn och årtal i 

resultatdelen. Detta för att inte på ett missvisande sätt fokusera på bokens författare. 

Baksidestexten har inte en tydligt definierad avsändare. Det är inte med nödvändighet så att 

författaren till boken även är baksidestextens författare. Det kan även vara någon vid förlaget 

som har skrivit texten eller så kan texten ha kommit till genom ett samarbete mellan författare 

och förläggare.  
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4. Resultat 

Vid analysen av 13 bästsäljande och 13 kritikerrosade skönlitterära böckers baksidor kunde 

fyra olika textdrag urskiljas i texterna. De textdrag som återfanns var (1) Återgivning av 

bokens narrativ (2) Beskrivning av bokens teman (3) Presentation av författare och/eller 

dennes tidigare verk och (4) Citat från kritiker. Textdragen återfinns oftast åtskilda i olika 

meningar och olika stycken. Samtidigt finns det exempel på meningar där två textdrag 

samsas.  

Utifrån Vänligen infoga-texten har jag rekonstruerat de två textdragen (1) Återgivning av 

bokens narrativ och (2) Beskrivning av bokens teman. Det första draget (1) har som syfte att 

marknadsföra bokens innehåll som underhållande och spännande och det andra draget (2) har 

som syfte att marknadsföra bokens innehåll som kunskaps- och insiktsberikande. De båda 

dragens särart kan exemplifieras genom dessa konstruerade gränsfall: ”I Boken kommer det 

visa sig att människans grymhet inte har några gränser” och ”I Boken skildras människans 

gränslösa grymhet”. Det första exemplet fokuserar på att något kommer hända i narrativet 

som är kopplat till gränslös grymhet, vilket har som syfte att skapa spänning och förväntan i 

läsaren. Det andra exemplet beskriver att bokens övergripande ämne förmedlar författarens 

insikter i ytterligheterna i människans grymhet, vilket har som syfte att utvidga läsarens 

insikter och kunskaper. De två textdragen förklaras närmare i respektive efterföljande kapitel.  

Utöver Vänligen infoga-texten kan de två andra textdragen rekonstrueras utifrån den övriga 

texten.  Text med textdragen (3) Presentation av författare och/eller dennes tidigare verk och 

(4) Citat från kritiker kan oftast separeras från de syften som uppfattas i Vänligen infoga-

texten, men inte alltid. I de fall textdragen går in i varandra belyses det i 

resultatredovisningen. I övrigt redovisas inte inslagen av textdragen Presentation av författare 

och/eller dennes tidigare verk, och Citat från kritiker. 

Resultatet av analysen presenteras utifrån de två textdrag som definierar Vänligen infoga-

texten: Återgivning av bokens narrativ och Beskrivning av bokens teman. 

4.1. Återgivning av bokens narrativ 

Återgivning av bokens narrativ är det textdrag som är vanligast förekommande på 

bokomslagets baksida och det textdrag som oftast kommer först på baksidan. Syftet med 

draget är att marknadsföra boken som underhållande. Bokens händelseförlopp står i centrum 
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med dess handlingar och händelser. Händelseförloppet presenteras genom ett 

händelseutvecklande narrativ som är spänningsskapande. Texten beskriver antingen det 

narrativa förloppet i inledningen av boken, under bokens hela händelseförlopp eller det 

händelseförlopp som utgör bakgrund till bokens narrativ. Det subjektsperspektiv som används 

i detta textdrag är aktörsperspektiv då bokens huvudkaraktärer eller andra karaktärer i boken 

utgör de aktörer som för narrativet framåt. 

Något som varierar inom draget är närhetsperspektivet, som jag har delat upp i fyra 

kategorier. Det första perspektivet som är närmast är direkta citat. Ett exempel på perspektivet 

hämtas från Störst av allt: ”Luften är grå och suddig av krutrök. Alla är skjutna utom jag”. 

Men de flesta baksidestexterna har ett mer distanserat perspektiv som ger en övergripande 

överblick över narrativet och dess förlopp. Där kan tre perspektiv urskiljas. Det andra 

perspektivet efter direkta citat fokuserar på huvudkaraktärerna i bokens handlingar och de 

händelser som är en direkt följd av deras handlingar. Ett exempel från Tre timmar är ”En stilla 

morgon i Stockholm kallas Ewert Grens till ett bårhus där det ligger en död man för mycket”. 

Nästa steg utåt, det tredje perspektivet, fokuserar på händelser och handlingar av enskilda 

aktörer utöver huvudkaraktärerna. Ett exempel från Lazarus är ”En man hittas mördad i sin 

lägenhet i Oslo”. Det fjärde och sista perspektivet rör större skeenden och handlingsmönster 

som är kopplade till handlingarna och händelserna i narrativet. Ett exempel från De som 

dödar drömmar sover aldrig är ”Nu är det 70-tal. Vänstervågen från 1968 ter sig närmast som 

en idyll jämfört med det krig som håller på att växa fram”. På den perspektivnivån rör sig 

texten nära det andra textdraget, Beskrivning av bokens teman. 

4.1.1. Bästsäljande böcker 2015 

Baksidestexten till Britt-Marie var här består av fyra avsnitt. Det första avsnittet har ojämn 

kantlinje och ett typsnitt med avvikande färg och varierande teckenstorlek. De tre följande 

avsnitten har text med standardformat både när det kommer till kantlinje, färg och 

teckenstorlek. Avsnitt två och tre har textdraget Återgivning av bokens narrativ. Andra 

avsnittet beskriver först huvudkaraktären Britt-Marie med ålder, bakgrund, livssituation och 

åsikter. Mitt i avsnittet presenteras Borg, det finanskris- och nedläggningsdrabbade samhället 

hon tvingas bo i, där endast den ”ölstinkande pizzerian” och fotbollen finns kvar. Fokusen på 

samhället Borg visar att samhället troligtvis skall ses som en egen karaktär i berättelsen. Sista 

meningen lyder: ”Det är sannerligen ingen början på en underbar vänskap”, vilket syftar på 

relationen mellan Britt-Marie och Borg och stärker synen på Borg som en karaktär som det 
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går att ha en vänskapsrelation till. Det tredje avsnittet introducerar samhällets ungdomslag i 

fotboll och pekar på en relation mellan huvudkaraktären och laget. Avsnittet avslutas med att 

återge: ”När Britt-Marie dessutom blir utbjuden på dejt […] och bryter handen i ett solarium 

finns det ingen återvändo”. Ingen återvändo syftar på vänskapen mellan huvudkaraktären och 

samhället vilket visar att det är den centrala relationen i berättelsen. 

Textdraget Återgivning av bokens narrativ inleder med tre avsnitt texten på baksidan till 

STHLM DELETE. Närhetsperspektivet fokuserar inledningsvis på enskilda aktörer och texten 

inleds intensivt med: ”Larmet går”. Det sista avsnittet innehåller flera retoriska frågor vars 

funktion är att öka förväntan på spänning i boken. En fråga lyder: ”Vem är den döde på 

Värmdö?”. Avslutningsvis fokuserar närhetsperspektivet på huvudkaraktärerna Emelie och 

Teddy. 

4.1.2. Bästsäljande böcker 2016 

Baksidan till Störst av allt inleds med orden: ”Luften är grå och suddig av rök. Alla är skjutna 

utom jag. Jag har inte så mycket som ett blåmärke”. Citatet utgör ett kort ögonblick av 

narrativ från boken genom det första och närmaste perspektivet. Textens användning av första 

persons pronomen jag visar att citatet tillhör en karaktär i narrativet. Därefter följer en fem 

meningar lång återgivning av bokens narrativ ur det fjärde och mest distanserade 

närhetsperspektivet Det korta avsnittet inleds med att ”[d]e rikaste rika och de mest utsatta 

behöver sällan mötas” och pekar på en situation som ”slutar i katastrof” vilket leder till att 

”[n]io månader senare ställs artonåriga Maja inför rätta”. Troligtvis är det huvudkaraktärerna 

som presenteras distanserat i avsnittet: ”Fem tonåringar, och en lärare som vill väl”. 

På Tiggarens baksida kommer textdraget Återgivning av bokens narrativ som drag 

nummer två efter en rubrik i versaler och med större teckenstorlek. Rubriken har textdraget 

Beskrivning av bokens teman och analysen av rubriken återfinns under 5.2.1. Beskrivning av 

bokens teman. Textdraget inleds med: ”Minnesstunden är känslosam” och tonen är mystisk i 

texten då inga namn nämns på aktörerna i texten. Detta verkar reflektera bokens narrativa 

innehåll då en omnämnd nyckelperson behöver göra allt för att ”stanna i det fördolda”. Här 

saknas det andra närhetsperspektivet på huvudkaraktärerna helt och fokus ligger på enskilda 

karaktärer knutna till narrativet. 

Det är något som inte stämmer har en baksidestext som kombinerar de två textdragen 

Återgivning av bokens narrativ och Beskrivning av bokens teman. Texten är indelad i två 

stycken där det första helt och hållet har textdraget Återgivning av bokens narrativ. 
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Närhetsperspektivet är det närmaste: citat. Meningarna konstrueras runt en retorisk bindning 

genom upprepningen av ordet man: ”Man hör”, ”Man tycker”, ”Man vet” och ”Man har” och 

tredje meningen kopplar generiska pronomen man till ”en själv” vilket tyder på att man 

används som första persons pronomen. Här är det svårt att urskilja författarrösten från en 

karaktärsröst. Kanske är citatet från en karaktär i boken. Det andra stycket i första avsnittet 

har en beskrivning av innehållet som pendlar mellan textdraget Återgivning av bokens 

narrativ och textdraget Beskrivning av bokens teman. Den inledande meningen lyder: ”Det 

här är en roman om överlevnad”, vilket är en beskrivning av bokens tema. Sedan följer 

visserligen beskrivningar av vad boken handlar ”om”, men med konkreta substantiv som 

”tama järvar med eldkastare” och ”en bottenlös sjö” vilket bör tillskrivas en återgivning av 

narrativet och inte en beskrivning av temat. Slutligen blir texten abstraktare igen och 

beskriver att boken handlar ”om hur man reser sig” och har då textdraget Beskrivning av 

bokens teman. 

4.1.3. Bästsäljande böcker 2017 

Det förlovade landet har två avsnitt som båda har textdraget Återgivning av bokens narrativ. 

Det första avsnittet är strukturerat som ett direktcitat från boken och är troligen det. 

Närhetsperspektivet är fokuserat på huvudkaraktärer och på en sådan detaljnivå att det 

stämmer med perspektivet hos en genomsnittlig skönlitterär bok. Avsnittet inleds med: ”Hon 

stirrade på Lindas solbruna fötter, de rosa tånaglarna som hon hade målat på verandan när de 

båda väninnorna tagit ett glas cava ihop häromdagen”, vilket är en detaljrik beskrivning och 

avsnittet avslutas med en direkt anföring från huvudkaraktären: ”- Linda vännen, snyftade 

hon. Linda”. Det andra avsnittet har ett mer distanserat andraperspektiv och beskriver mer 

övergripande samma narrativa händelseförlopp som i tidigare avsnitt med: ”Efter en blöt kväll 

hittas Linda Andersson brutalt ihjälslagen i bungalowen på Gran Canaria”. Texten presenterar 

huvudkaraktärerna Sara Moberg och Kristian Wede och en sidointrig belyses avslutningsvis. 

Där fokuseras utöver det huvudsakliga brottsfallet på karaktären Saras stundande 

femtioårsdag och avslutas med retoriska frågor som ”ska hon nöja sig med vad hon har?” för 

att öka spänningen kring karaktärens privatliv. 

Mannen som sökte sin skugga har en baksidestext som inleds med textdraget Återgivning 

av bokens narrativ i de första tre avsnitten. Texten inleds med en av huvudkaraktärernas 

namn: ”Lisbeth Salander avtjänar ett kortare straff på kvinnofängelset Flodberga”. I det andra 

avsnittet presenteras den andra huvudkaraktären i bokserien Mikael Blomkvist. Båda 
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huvudkaraktärernas namn är skrivna med fet stil. Det gör att Mikael Blomkvist hamnar i lika 

mycket fokus som Lisbeth Salander trots att det är huvudsakligen hennes narrativ vi följer i 

baksidestexten. Det tredje avsnittet består av två retoriska frågor: ”Hur hänger en välartad 

finanskilles bakgrund ihop med Lisbeths?” och ”hur skall Lisbeth hantera hoten från Benito 

och hennes gäng som trappas upp alltmer?”. Dessa två frågor anspelar på spänningen i 

narrativet. Intressant nog infinner sig flera meningar med draget Återgivning av bokens 

narrativ på bokomslagets framsida. Uppradade under titel och författarnamn finns meningar 

som: ”Lisbeth Salander i fängelse [-] Avtjänar straff för egenmäktigt förfarande”, ”Bloggare 

sätts upp på dödslista” och ”Ögrens fondkommissionär skakas av konflikter”. Detta är 

avvikande från de andra bokomslagens framsidor som inte innehåller någon text med detta 

drag. På pärmens främre insida finns en lista med karaktärsnamn följda av en menings 

presentation av karaktären. Listan kan vara både marknadsförande men också underlätta en 

läsning av boken då många karaktärer kan vara förvirrande för läsaren. Texten är en del av 

återgivningen av textens narrativ. 

Häxan har en baksidestext som består av tre avsnitt. De två första avsnitten har textdraget 

Återgivning av bokens narrativ. Det sista avsnittet är en kort mening som upplyser om att 

Häxan är del av en populär bokserie. Det inledande avsnittet fokuserar på brottet i 

kriminalromanen och har med sitt tidshopp: ”Trettio år tidigare försvann en liten flicka från 

exakt samma gård”, och retoriska fråga: ”Är det en slump att Linnea försvinner just när […] 

den numera världsberömda skådespelerskan Marie Wall, precis har återvänt till Fjällbacka?”, 

det fjärde, distanserade närhetsperspektivet. Det andra avsnittet tar perspektivet två steg 

närmare och fokuserar på huvudkaraktärerna Patrik Hedströms och Erica Falcks handlingar 

och avslutar med att belysa att bokens händelseförlopp kommer få stora konsekvenser för 

bokens karaktärer. 

4.1.4. Bästsäljande böcker 2018 

Baksidan till De som dödar drömmar sover aldrig inleds med ett avsnitt som har textdraget 

Återgivning av bokens narrativ men som tangerar draget Beskrivning av bokens teman. 

Avsnittet inleds med meningen: ”Nu är det 70-tal”. Adverbet nu syftar på att boken är en del i 

en bokserie som följer en släkt genom 1900-talet och att tidigare böcker i serien har utspelat 

sig innan 70-talet. Eftersom temat för böckerna är händelser under 1900-talet kan det 

uppfattas i den andra meningen: ”Vänstervågen från 1968 ter sig närmast som en idyll jämfört 

med det krig som håller på att växa fram mellan Europas säkerhetstjänster och en allt mer 
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splittrad vänsterrörelse”. Trots att temat tydligt lyser igenom i texten är avsnittet ändå 

utformat med en berättande stil som fokuserar på narrativet i boken. Närhetsperspektivet i 

avsnittet är det fjärde och fokuserar på större skeenden och händelseförlopp, vilket är 

anledningen till att texten närmar sig textdraget som rör teman. Hela baksidestexten utformas 

på samma sätt i fyra avsnitt med textdraget Återgivning av bokens narrativ med starka inslag 

av draget Beskrivning av bokens teman. Men beskrivningen av det tema som finns i boken 

och bokserien är bara implicit och uppfattas inte med självklarhet. Sista meningen på 

baksidan kopplar återigen till bokserien i sin helhet och dess fokus på släkten Lauritzen med 

orden: ”Samtidigt som släkten Lauritzen växer och en ny generation föds”. 

Inledningsvis på baksidan till En högre rättvisa beskrivs det att ”en serie våldtäkter sätter 

skräck i Uppsala: gärningsmannen smyger sig på sina offer bakifrån, söver dem med en spruta 

och placerar en säck över huvudet innan övergreppet fullbordas.” Efter följer åtta meningar 

där fem huvudkaraktärer presenteras: Vanja, Sebastian, Torkel, Ursula och Billy. De fem 

”samlas igen” och utgör ”teamet” vilket troligen utgör narrativets huvudpersoner. Här rör sig 

närhetsperspektivet från den tredje till den andra nivån. Efter det inledande citatet har En 

högre rättvisa det mest distanserade perspektivet som rör större skeenden som sedan landar i 

ett perspektiv fokuserat på huvudkaraktärerna. Främre pärmens insida innehåller ett direkt 

utdrag ur boken. Texten som har det andra närhetsperspektivet inleds med: ”Hon skulle precis 

lägga handen på det iskalla handtaget när hon lystrade till och en instinktiv rysning av obehag 

gick genom kroppen”, och avslutas efter ett nervkittlande händelseförlopp med ”Hon skulle 

försvara sig. Till varje pris”. 

På baksidan av Lazarus inleds texten med: ”En man hittas mördad i sin lägenhet i Oslo”. 

Därefter följer en fem meningar lång redogörelse för efterdyningarna till incidenten där fokus 

läggs på narrativets huvudkaraktär, Joona Lima. I denna text varvas det tredje perspektivet 

som rör enskilda karaktärer och det andra perspektivet som rör huvudkaraktärerna. Den sista 

meningen i avsnittet har retorisk bindning. Dels den anaforiska upprepningen skulle kalla det 

för finns i meningen: ”Vissa skulle kalla det för ett mirakel om någon kom tillbaka från de 

döda – andra skulle kalla det för en mardröm”, dels parallellismen i vissa och andra. 

Meningens syfte är att marknadsföra bokens spännande innehåll som utlovas ta en 

mardrömslik vändning. 

Närhetsperspektivet i baksidestexten till Till minne av en villkorslös kärlek är det andra 

eftersom huvudkaraktärerna är i fokus men distanserat då de spänner över decennier. 

Textdraget börjar inledningsvis med att ”[f]rikyrkodottern Ingegärd föds”. I efterföljande 

avsnitt finner Ingegärd Bertil och i det avslutande avsnittet föds Ingegärds son Jonas och de 
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”bildar ett förbund som de aldrig skall bryta”. Det andra men distanserade närhetsperspektivet 

passar bokens narrativ då det är en släktkrönika, samtidigt som det inte släpper 

huvudkaraktärerna. 

Ett citat med utsatta citattecken inleder baksidan till Tre timmar. Där är citatets 

upphovsman oklart, det kan vara en karaktär i narrativet eller en utomstående röst som till 

exempel författarens, men citatet relaterar till bokens narrativ och dess spänningselement: 

”Tre sekunder, eller tre minuter, är en evighet om du kontrollerar tiden själv. Medan tre 

timmar är alldeles för kort när någon annan kontrollerar dem”. Texten anspelar på bokens titel 

och titlarna på de två tidigare böckerna i bokserien, vilket pekar mot att citatet snarare skall 

kopplas till författarrösten. Upprepningen av ordet tre tre gånger blir till en parallellism. Efter 

citatet följer en fyra avsnitt och nio meningar lång Återgivning av textens narrativ med det 

andra närhetsperspektivet. Tre timmar har en återgivning av texten som är uppdelad i tre 

avsnitt, efter tre olika karaktärer och deras geografiska plats. Först presenteras Evert Grens i 

Stockholm, sedan Piet Hoffmann som ”befinner sig på en ny kontinent” och i sista avsnittet 

”Zofia och pojkarna” i Sverige. Genomgående är perspektivet fokuserat på 

huvudkaraktärerna. Textdraget avslutas med den mer abstrakta meningen: ”Tre timmar är 

skillnaden mellan liv och död”, vilket också anspelar på narrativets spänning men med det 

fjärde närhetsperspektivet. 

 

4.1.5. Kritikerrosade böcker 2015 

Baksidan till Allt jag inte minns innehåller bara ett avsnitt baksidestext. Detta avsnitt har 

textdraget Återgivning av bokens narrativ. Avsnittet består av tre meningar som är 

sammankopplade genom en retorisk bindning. Den retoriska bindningen är anaforisk och 

upprepas på två nivåer. Varje mening inleds med orden: ”Folk säger”, och varje mening är 

uppdelade i tre ”att”-satser. Texten fokuserar på de tre karaktärerna Samuel, Laide och 

Vandad som kan förväntas vara bokens huvudkaraktärer. Orden ”helt jävla magisk” ger ett 

talspråkligt intryck, som om texten var ett citat och att avsändaren är någon som hört om 

bokens narrativ ryktesvägen. 

Baksidestexten till Masja är i förhållande till de andra analyserade böckerna en av de 

längre. Texten är uppdelad i tre avsnitt varav de två första är längre och det tredje med 

textdraget Presentation av författare och/eller tidigare verk endast är en mening lång. Det 

första avsnittet inleder med en återgivning av bokens narrativ genom beskrivningen: ”På 
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godset Jasnaja Poljana lever […] författaren Lev Tolstoj omgiven av sin stora familj, av 

tjänare och lärljungar”. Texten fortsätter i den följande meningen att beskriva Lev Tolstoj för 

att i den tredje meningen presentera bokens titelkaraktär Masja. Nästkommande mening 

beskrivs henne och hennes livsvillkor. Efter det återkommer inte textdraget Återgivning av 

bokens narrativ. Resten av de två första avsnitten utgörs av en omfattande beskrivning av 

bokens teman. Även den inledande fokuseringen på fadersgestalten Lev Tolstoj skulle kunna 

beskrivas som en implicit beskrivning av bokens teman. För den historiskt intresserade är 

namnet Tolstoj ett bärande tema i hela romanserien som boken är en del av.  

4.1.6. Kritikerrosade böcker 2016 

De polyglotta älskarna har en baksida som inleds med ett stycke som bär på draget 

Återgivning av bokens narrativ. Namnet på en huvudkaraktär, Max Lamas, nämns omedelbart 

och ett huvudkaraktärsperspektiv etableras som befästs genom hela stycket. Två andra namn 

på huvudkaraktärer, Ellionor och Lucrezia, presenteras också. 

En dramatikers dagbok 20132015 har ingen baksidestext alls. Dessa saknar alltså alla slags 

textdrag. Ingen form av baksidestext finns heller på bokpärmens insida. 

Två avsnitt utgör baksidestexten till Välkommen till Amerika. Båda avsnitten har textdraget 

Återgivning av bokens narrativ. Perspektivet varierar stort. Från yttersta perspektivet till 

närmaste. Det intressantaste perspektivet är det mest distanserade. Perspektivet återfinns i de 

två sista meningarna. I dessa meningar är subjektsperspektivet inte ett aktörsperspektiv, som 

är det vanliga för textdraget, utan sakperspektiv. I den första meningen fokuseras det på 

”[f]rågan om vem som är starkast” och i den andra meningen på ”en kärlek så stark”. Texten 

saknar egennamn på karaktärerna och de har ersatts med flickan, mamman och brodern, vilket 

gör det andra närhetsperspektivet märkbart distanserat. 

4.1.7. Kritikerrosade böcker 2017 

Baksidestexten till De kommer att drunkna i sina mödrars tårar består av tre avsnitt. Samtliga 

har textdraget Återgivning av bokens narrativ. Texten inleds med: ”En vinterkväll kliver tre 

individer som svär trohet till terrorsekten Daesh in i en bokhandel i Göteborg”, och fokuserar 

sedan på ”en av de tre angriparna, en ung kvinna”. Texten avslutas med fokus på kvinnan med 

orden: ”Hon menar att hon kommer från framtiden”. Texten har från början till slut det andra 

perspektivet. 
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Två avsnitt utgör baksidestexten till Sidonie och Nathalie. Det första avsnittet innehåller 

alla meningar utom två, som utgör det sista avsnittet. Det första avsnittet har textdraget 

Återgivning av bokens narrativ.  Det inleds med en ofullständig mening som återger när 

narrativet inleds tidsmässigt: Mars 1944. Sedan fortsätter texten med att kortfattat återge vad 

huvudkaraktärerna Sidonie och Nathalie genomlever under deras livstid. Sista delen i avsnittet 

refererar till Nathalies 90-årsdag. 

Baksidestexten till Hastigheten består av två stycken, det första längre och det andra 

kortare. Det första stycket har textdraget Återgivning av bokens narrativ och inleder med att 

beskriva att huvudrollsinnehavaren tillhör folkgruppen tutsi och att hennes partner är hutu. 

Sedan placeras karaktärerna i tid och rum med meningen: ”I distriktet Nyamata i Rwanda där 

de bor kommer fem av sex tutsier att dödas av sina hutugrannar under folkmordet i april-juli 

1994”. Stycket avslutas med: ”Efteråt ställs Marie-Louise inför rätta”. Hela stycket har det 

andra närhetsperspektivet men är så övergripande i sin återgivning att det för den intresserade 

kan tangera ett historiebelysande tema.  

4.1.8. Kritikerrosade böcker 2018 

Textdraget Återgivning av bokens narrativ utgör det första avsnittet på Ædnans baksida. 

Texten fokuserar på ”[e]n mor och hennes son [...] hennes make och deras äldsta son”. 

Avsnittet avslutas med att fokusera på ”kommande generationer”. Här har texten 

genomgående ett perspektiv fokuserat på huvudkaraktärerna. 

Skalornas förråd har ingen baksidestext alls. Dessa saknar alltså alla slags textdrag. Ingen 

form av baksidestext finns heller på bokpärmens insida. 

Första stycket i baksidestexten till En shtetl i Stockholm innehåller både textdraget 

Återgivning av bokens innehåll och textdraget Beskrivning av bokens teman. Den första 

meningen beskriver en pojke som växer upp i ”en ortodox judisk familj på Söder i 

Stockholm”. Den andra meningen återger att han bor i shtetl, och förklarar vad det är. Båda 

dessa meningar har textdraget Återgivning av bokens narrativ. I den tredje meningen är det 

mer oklart om textdraget är Återgivning av bokens narrativ eller Beskrivning av bokens 

teman. Nyckeln till förståelsen står att finna i de inledande orden: ”I centrum står de omaka 

föräldrarna”. Frågan är: I centrum av vad? Narrativet? Bokens tema? Meningen kanske 

fungerar lika bra som representant för båda dragen, både på det emotionella och intellektuella 

planet. Den följande meningen: ”Hur skall han välja?”, följer den föregående meningens 

textdrag, vilket det än kan sägas representera. På bokpärmens främre insida återfinns ett citat 
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som på grund av bokens självbiografiska natur tillskrivs författaren tillika huvudkaraktären. I 

citatet används första personens pronomen och det redogör för moderskaraktären i narrativet 

och hennes relation till huvudkaraktären och övriga familjemedlemmar. Textdraget är 

Återgivning av bokens narrativ och har ett direkt och nära citatperspektiv. Avsnittet återfinns 

på en sekundär position för baksidestexten och kompletterar det textdrag som redan finns på 

bokens baksida. 

På baksidan av Socialdemokratiska noveller används ett mer omväxlande berättargrepp 

som sammanväver de olika textdragen på ett för analysen unikt sätt. Det är först det andra 

stycket som har textdraget Återgivning av bokens narrativ. Det första stycket har textdraget 

Beskrivning av bokens teman och återfinns under 5.2.8. Beskrivning av bokens teman. Andra 

stycket inleds med meningen: ”I Socialdemokratiska noveller följer vi landsfadern Per Albin 

Hansson på hans livs sista spårvagnsfärd”. Meningen har textdraget Återgivning av bokens 

narrativ precis som den efterkommande. Den tredje meningen i stycket beskriver att vi möter 

kända politiker: ”Genom fiktioner oberäkneliga som verkligheten”, vilket syftar på 

författarens litterära utformning av texten. Det syftar också nästa mening på med 

beskrivningen att de kända politikerna blir ”livs levande till och med när de bara framträder i 

någons fantasi”. Det litterära utförandet av en text skulle kunna beskrivas som ett tekniskt 

tema. Hur orden har satts samman är inte en del av berättelsens imaginära värld utan av vår 

faktiska verklighet. Det gör en beskrivning av den litterära utformningens förträfflighet till en 

beskrivning av ett tema i boken snarare än en återgivning av narrativet. 

Människan är den vackraste staden har en baksidestext som är uppdelad i två avsnitt. Det 

första avsnittet återger karaktären San Fransiscos förehavanden. Texten har draget 

Återgivning av bokens narrativ med ett huvudkaraktärsperspektiv. Det andra avsnittet 

beskriver ett antal bikaraktärer som huvudkaraktären möter och deras relation till honom. 

Hela andra avsnittet har också draget Återgivning av bokens narrativ förutom första 

meningen. Den lyder: ”Vägen, den är också människorna man tyr sig till”. Den kan kopplas 

till bokens titel och rör då snarare bokens tema och beskrivs närmare under 5.2.8. Beskrivning 

av bokens teman. 

4.2. Beskrivning av bokens teman 

Beskrivning av bokens teman är det andra textdraget återfunnet i den text som Genette 

refererar till som Vänligen infoga. Detta textdrag fokuserar inte på bokens narrativ utan på det 

tema eller de teman som behandlas i boken. Detta textdrag är mer abstrakt och när det 
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kommer till subjektsperspektivet har detta textdrag ett sakperspektiv snarare än ett 

aktörsperspektiv. När textdraget är som allra tydligast och explicit används paratextuell 

metatext för att belysa bokens tema. 

4.2.1. Bästsäljande böcker 2015 

Det första avsnittet i baksidestexten till Britt-Marie var här utmärker sig med ett typsnitt med 

avvikande färg och en större, och varierande, teckenstorlek. Kantlinjen är ojämn och 

förstärker den avvikande stilen. Texten har textdraget Beskrivning av bokens teman och 

beskriver med paratextuell metatext att Britt-Marie var här är ”[e]n roman om förälskelse, 

andra chanser och att sparka på det som rullar”. Det tre teman som beskrivs förstärks med 

större teckenstorlek. I det tredje temat att sparka på det som rullar är det bara sparka som har 

större teckenstorlek. Det fjärde och avslutande avsnittet på bokens baksida har textdraget 

Beskrivning av bokens teman. Boken beskrivs vara ”en kärlekshistoria och en 

kärleksförklaring. Om en kvinna som väntat ett helt liv på att hennes skall börja, och om 

samhällen vid vägar där fotboll och pizzerior är det sista som överger människor”. Texten 

kopplar bokens teman till narrativets centrala relation, den mellan det lilla samhället och 

människorna i samhället. Inledningsvis i det sista avsnittet infogas textdraget Presentation av 

författaren och/eller dennes tidigare verk med bisatsen ”av författaren till En man som heter 

Ove och Min mormor hälsar och säger förlåt”. 

Det är i den avslutande meningen i baksidestexten till STHLM DELETE som en 

beskrivning av bokens tema berörs. Texten beskriver med en paratextuell metatext att boken 

berättar ”om människor som spelar med galet höga insatser; om liv som när som helst kan 

raderas”. Detta skulle bara kunna vara en beskrivning av hur spännande bokens narrativ är, 

men det kan också vara en belysning av vad boken vill säga och berätta om denna grupp 

människor som finns ute i samhället idag. Textdraget är här oklart. 

4.2.2. Bästsäljande böcker 2016 

Det andra avsnittet, som är ett stycke som huvudsakligen har textdraget Återgivning av bokens 

narrativ, i baksidestexten till Störst av allt inleds med en mening som kopplar till bokens 

tema: ”De rikaste rika och de mest utsatta behöver sällan mötas”. Det tredje avsnittet är mer 

svårdefinierat. Det skulle med sin paratextuella metatext kunna beskrivas behandla bokens 

tekniska tema: ”Störst av allt är en naken skildring av en fullskalig tragedi i överklassens 
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ombonade frizon och ett sällsynt inkännande porträtt av en ung människa”. Texten beskrivs 

som ”en naken skildring” och ”ett sällsynt inkännande porträtt”. Samtidigt uttrycker texten att 

den ger insikter och kunskaper om unga människors tillvaro vilket skulle kunna ses som ett 

innehållsmässigt tema. 

Tiggarens baksidestext inleder med en rubrik som innehåller det enda textdraget som 

beskriver bokens tema i hela texten. Rubriken upplyser med en paratextuell metatext att 

boken handlar ”om maktövergrepp på samhällets mest utsatta” vilket troligen kan kopplas till 

bokens titel, Tiggaren. Sista avsnittet i baksidestexten anspelar också på bokens tema när den 

förklarar att Tiggaren är den ”obehagligt aktuella […] femte delen” i bokserien. Detta skulle 

kunna anspela på den tiggardebatt som pågick i det svenska samhället då boken släpptes. 

Som nämnts i kapitlet 5.1.2. Återgivning av bokens narrativ har det andra stycket i 

baksidestexten till Det är något som inte stämmer korta inslag av textdraget Beskrivning av 

bokens teman med den paratextuella metatexten genom att beskriva att ”Det här är en bok om 

överlevnad” och ”om hur man reser sig, trots att man är helt säker på att man inte orkar 

längre. Vilken sorts överlevnad det handlar om är omöjligt att veta utan kontext, och den 

övriga baksidestexten ger inga avgörande ledtrådar. Utan den utomtextliga kunskapen om att 

boken handlar om en skilsmässa, är det omöjligt att utläsa att det handlar om att överleva just 

en skilsmässa.   

4.2.3. Bästsäljande böcker 2017 

Det förlovade landet saknar helt textdraget Beskrivning av bokens teman. Boken är en 

kriminalroman och fokuserar därför på spänning och den kognitiva utmaningen att lösa 

brottspusslet. En möjlig förklaring till avsaknaden av textdraget i baksidestexten kan vara att 

övergripande teman saknas i boken, och att den bara skrevs för att underhålla med spänning. 

I det fjärde avsnittet i baksidestexten till Mannen som sökte sin skugga återfinns textdraget 

Beskrivning av bokens teman. I avsnittet beskrivs författaren ha ”tvinnat en [...] historia om 

statliga övergrepp, hedersproblematik” vilket avslöjar bokens tema med en paratextuell 

metatext. Även rader med textdraget Beskrivning av bokens teman återfinns likt textdraget 

Återgivning av bokens narrativ på bokens framsida. Där finns temainformerande rader som: 

”Hackerattacker [-] Den modernaste formen av krigsföring” och ”Genforskningens mörka 

hemligheter”. Denna bok verkar ha flera teman som avhandlas. 

Häxan saknar helt textdraget Beskrivning av bokens teman. Se tidigare resonemang för Det 

förlovade landet. 



 

25 

4.2.4. Bästsäljande böcker 2018 

I de som dödar drömmar sover aldrig är textdraget Beskrivning av bokens teman inte explicit 

men finns implicit insprängt i textdraget Återgivning av bokens narrativ. De första två 

meningarna i texten anspelar på bokens tema: ”Nu är det 70-tal. Vänstervågen från 1968 ter 

sig närmast som en idyll jämfört med det krig som håller på att växa fram mellan Europas 

säkerhetstjänster och en allt mer splittrad vänsterrörelse”. Centralt i avsnittet är det krig som 

håller på att växa fram och tillsammans med den berättande disposition pekar det på hur 

spännande berättelsen kommer att vara. Sista meningen lyder: ”Det blir bokstavligen en fråga 

om liv eller död”. Verbets tempus presens visar på att texten pekar framåt, mot den berättelse 

som skall läsas, snarare än bakåt, på de faktiska händelser under 70-talet som utgör tema för 

boken.  På insidan av bakre pärmen finns en porträttbild på författaren Jan Guillou och texten: 

”De som dödar drömmar sover aldrig är den åttonde delen i Jan Guillous romanserie om 

släkten Lauritzen och 1900-talet”. Temat för bokserien är alltså att skildra ett århundrade, 

1900-talet. Att läsa böckerna skall ge en insikt i vad som hände under århundradet och hur det 

formades. Författaren vill alltså i denna bok informera om hur konflikten mellan Europas 

säkerhetstjänster och vänsterrörelsen såg ut under 70-talet, vilket framkommer i 

baksidestexten. Baksidestexten beskriver också ”en hemlig säkerhetstjänst inom den vänster 

som försöker organisera försvaret mot en hela tiden aggressivare statlig fiende” och att ”[i] 

Sverige arbetar statens hemliga agenter efter västtysk förebild för att försöka provocera fram 

en öppen konfrontation mellan ”terrorister” och staten”. Sammantaget beskriver raderna temat 

Historisk skildring av vänsterrörelsen på 70-talet. Eftersom textdraget bara uttrycks implicit 

kan inte alla läsare förväntas uppfatta bokens tematiska potential. 

En högre rättvisa och Lazarus saknar helt textdraget Beskrivning av bokens teman. Se 

tidigare resonemang för Det förlovade landet. 

De fjärde och femte avsnitten i baksidestexten till Till minne av en villkorslös kärlek har 

textdraget Beskrivning av bokens teman. Det första av de två avsnitten fokuserar på bokens 

huvudrollsinnehavare, familjen Gardell. Avsnittet beskriver att boken ”är en släktkrönika om 

den bortglömde författaren Jonas Gardell och hans familj. En familj som kring sina 

hemligheter bygger de mest fantastiska legender”. Detta avsnitt fokuserar på Jonas Gardell 

som är en känd person och en intressesfär i sig. Boken utlovar mer kunskap om personen 

Jonas. Det femte, och sista, avsnittet fokuserar på allmänmänskliga teman som finns i boken: 

”En episkt böljande roman om solidaritet och svek, skriven med humor och livsglädje och en 
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smärta så stor att den får verkligheten att spricka”. Båda avsnitten använder sig av 

paratextuell metatext. 

Den primära baksidestexten till Tre timmar innehåller inte textdraget Beskrivning av 

bokens teman. Boken tillhör enligt baksidestexten genren thriller och den primära texten 

fokuserar på spänningen i narrativet. Intressant nog innehåller författarpresentationen som 

återfinns på bakre bokpärmens insida en uttrycklig önskan att nå ut med bokens tema till 

läsarna. Textdraget i detta avsnitt är Presentation av författare och/eller dennes tidigare verk 

och uttrycker med paratextuell metatext att ”[m]ed sina kriminalromaner vill han [författaren] 

underhålla, men också ta läsaren i handen till ett samhälle och en verklighet som de flesta inte 

känner till”. 

4.2.5. Kritikerrosade böcker 2015 

Den primära baksidestexten till Allt jag inte minns saknar textdraget Beskrivning av bokens 

teman. Det draget påträffas istället i den text som står på främre pärmens insida. Texten inleds 

med en paratextuell metatext: ”Allt jag inte minns är en roman om kärlek och ekonomi. Om 

vänskap och våld. Om [Huvudkaraktär]”. Det andra av de tre styckena beskriver 

huvudkaraktären som ”en person på flykt från sig själv” och ställer två retoriska frågor: 

”Vems minnesbilder går att lita på?” och ”Vad döljer sig i det som vi inte minns”. Dessa 

relaterar till bokens tema som summeras i den avslutande meningen: ”Jonas Hassen Khemiri 

har skrivit en oförglömlig kärleksberättelse om vår hypersnabba tid, om priset vi människor 

betalar för att leva tillsammans”. 

Textdraget Beskrivning av bokens teman utgör en omfattande del av baksidestexten till 

boken Masja. Det första avsnittet inleder med textdraget Återgivning av bokens narrativ men 

avslutas med meningarna: ”Romanen Masja handlar om hennes sökande efter en egen 

identitet i korselden mellan föräldrarna. Den laddade relationen mellan far och dotter är 

bokens huvudtema”. Den paratextuella metatexten nämner explicit begreppet huvudtema. Det 

andra avsnittet har textdraget Beskrivning av bokens teman men har inte ett sakperspektiv 

utan använder sig av ett författarperspektiv för att presentera bokens teman. Avsnittet 

fortsätter med patatextuell metatext och inleds med att beskriva att ”[i] Masja skildrar Carola 

Hansson ett gripande kvinnoöde och tangerar frågor som är högaktuella idag”. Författaren 

beskrivs ge en ”bred och levande bild” av människorna som bokens karaktärer baseras på och 

deras liv på familjegodset och utöver det också förra sekelskiftets Ryssland ”där de sociala 

och politiska spänningarna blir allt mer påträngande”. Baksidestexten styrker det historiska 
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temats reliabilitet genom att beskriva att boken ger ”ett sammansatt porträtt av den 

komplicerade personen Lev Tolstoj” via ”autentiska utdrag ur brev och dagböcker”. 

4.2.6. Kritikerrosade böcker 2016 

I baksidestexten till De polyglotta älskarna kommer textdraget Beskrivning av bokens 

teman i det andra stycket. Bokens tema är explicit uttryckt med paratextuell metatext: ”I 

denna vindlande romanväv står mannens blick på kvinnan i centrum men också förförelsen 

och förödmjukelsen, älskarnas hjärtskärande tillstånd, och drömmen om förståelse”. 

En dramatikers dagbok 20132015 och Välkommen till Amerika är böcker vars baksidor 

helt saknar textdraget Beskrivning av bokens teman, både på baksidan och på pärmens insidor. 

En dramatikers dagbok 20132015 saknar helt baksidestext medan Välkommen till Amerika 

har baksidestext med andra textdrag. 

4.2.7. Kritikerrosade böcker 2017 

De kommer drunkna i sina mödrars tårar har baksidor som helt saknar textdraget 

Beskrivning av bokens teman, både på baksidan och på pärmens insidor. Boken har 

baksidestext med andra textdrag. 

Baksidestexten till Sidonie och Nathalie har två avsnitt varav det sista består av en mening 

som har textdraget Beskrivning av bokens teman. Texten beskriver boken med paratextuell 

metatext som ”en mörk men skimrande roman om flyktens och överlevnadens villkor”. 

Det avslutande stycket på baksidan till Hastigheten har textdraget Beskrivning av boken 

teman och består av en mening. I beskrivningen av temat görs författaren till en aktiv aktör 

med verbet undersöker. Läsaren inbjuds ta del av det utforskande som författaren har gjort 

med den paratextuella metatexten: ”I romanen Hastigheten undersöker Jörgen Gassilewski 

makten och vanmakten, massans mekanik och individens ansvar”. 

4.2.8. Kritikerrosade böcker 2018 

”Eposet Ædnan berättar om två samiska familjer, vars öden speglar samernas moderna 

historia från 1900-talets början till vår tid”. Den andra raden i det andra avsnittet i 

baksidestexten till Ædnan har textdraget Beskrivning av bokens teman och exponerar tydligt 

bokens bärande tema med hjälp av paratextuell metatext. Den mening som följer efter 
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utvecklar temat: ”familjernas liv flätas samman med Sveriges koloniala politik”. Redan första 

meningen i avsnittet ger med sin förklaring av titeln en antydan om temat som rör samerna 

och det område de har levt och bott i under 1900-talet: ”Ædnan är gammal nordsamiska och 

betyder landet, marken och jorden”. 

Skalornas förråd har baksidor som helt saknar textdraget Beskrivning av bokens teman, 

både på baksidan och på pärmens insidor. Skalornas förråd saknar helt baksidestext. 

Inslaget av textdraget Beskrivning av bokens teman som förekommer i det första stycket i 

baksidestexten av En shtetl i Stockholm har utretts i kapitlet om textdraget Återgivning av 

bokens narrativ. Det andra stycket har draget Beskrivning av bokens teman och berör i en 

indirekt beskrivning bokens tema: ”Kenneth Hermeles egen historia förebådar de många 

berättelser som dagens nya svenskar kommer att författa en dag”. Texten uttrycker alltså inte 

explicit ett tema som rör hur det är att vara invandrare i Sverige och slitas mellan två olika 

kulturer, men implicerar detta i en jämförelse med kommande berättelser. 

Socialdemokratiska noveller har en baksidestext som består av tre stycken. Det sista 

stycket har textdraget Beskrivning av bokens teman med paratextuell metatext och beskriver i 

en mening att boken, som är en novellsamling, är ”en unik betraktelse i fiktiva former över en 

svensk socialdemokrati som inte med någon självklarhet existerar i världen”. 

På baksidan till Människan är den vackraste staden finns det en mening som relaterar till 

textdraget Beskrivning av bokens teman. Inledningen till det andra avsnittet är de filosofiska 

orden: ”Vägen, den är också människorna man tyr sig till”. Meningen är abstrakt och har ett 

sakperspektiv vilket pekar mot en temabeskrivning. Men det är främst på sista uppslaget i 

boken som textdraget går att finna. Under ett författarporträtt följer en diffus beskrivning där 

ett tema kan skönjas: ”Sami Said [...] är tillbaka med en roman fylld av liv och humor, en 

kalejdoskopisk berättelse om vår tid”. Det är främst att meningen har en paratextuell metatext 

som belyser textdraget. 

4.3. Summering 

Av de 26 böckerna i undersökningen har alla böcker utom två Vänligen infoga-text i sina 

baksidestexter. Av bästsäljande böcker innehåller samtliga textdraget Återgivning av bokens 

narrativ. Samtliga har textdraget på den primära platsen för baksidestext: bokomslagets 

baksida. En har utöver det textdraget på bokomslagets framsida och två på baksidestextens 

sekundära plats: på bokpärmens insida. Av kritikerrosade böcker har samtliga textdraget 

Återgivning av bokens narrativ utom två, som är de två böckerna som helt saknar Vänligen 
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infoga-text. Bland de övriga har samtliga textdraget på primär plats. En har utöver det 

textdraget på sekundär plats.  

Textdraget Beskrivning av bokens teman finns med i baksidestexten till nio böcker av 

kategorin bästsäljande böcker. Sju böcker har textdraget explicit uttryckt med paratextuell 

metatext och två har textdraget implicit. I dessa två texter är dragen blandade och oklara. En 

kategorisk bedömning av textdragen är svår i de texterna. Åtta böcker har med textdraget i 

den primära baksidestexten och en har endast textdraget i den sekundära baksidestexten. Fyra 

böcker saknar textdraget. Bland kritikerrosade böcker har nio böcker textdraget. Sju har med 

textdraget explicit uttryckt med paratextuell metatext och två har med textdraget implicit. 

Dessa två är också likt de bästsäljande böckerna med implicita textdrag svåra att kategorisera. 

Åtta har textdraget på primär plats och en har endast textdraget på sekundär plats. En har 

textdraget på sekundär plats utöver den primära. Fem böcker saknar textdraget. 

De två kritikerrosade böckerna som har tagit sig in på årstopplistan över mest sålda böcker 

har inte avvikande baksidestexter från resten av de kritikerrosade böckerna. Båda innehåller 

textdraget Återgivning av bokens narrativ och ingen av dem har textdraget Beskrivning av 

bokens teman på baksidan av omslaget. Den ena har däremot textdraget i den sekundära 

baksidestexten på bokpärmens insida. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Efter denna till omfattningen begränsade analys kan man ändå se att Vänligen infoga-texten 

kan utformas med stor variation på skönlitterära böckers baksidor. Både bland säljande 

böcker och bland kritikerrosade böcker finns det vitt skilda sätt att marknadsföra bokens 

innehåll på bokomslaget. 

En intressant observation är att trots att det finns flera exempel på baksidestexter som 

blandar de olika textdragen med varandra, verkar de flesta föredra att ha textdragen uppdelade 

i olika stycken. Narrativet presenteras ofta först, sedan bokens teman och efter det författare, 

andra verk och sedan citat från kritiker. Där textdragen är blandade är de också svårare att 

kategorisera. Svårast är det när textdraget Återgivning av bokens narrativ har det fjärde och 

mest distanserade närhetsperspektivet, då det ligger väldigt nära det temabeskrivande 

textdraget. Vid dessa gränsfall är den rekonstruerande aspekten av analysen en svaghet 

eftersom det handlar om en tolkningsfråga. Eftersom analysen fokuserar på författarintention 

kan en ambition att beskriva bokens teman saknas där det i analysen läses in i texten. 

Undersökningen är inte omfattande nog för att fastslå någon avgörande skillnad mellan 

marknadsföringen av säljande böcker och kritikerrosade böcker, men den pekar ändå på att 

den inledande hypotesen om att litterära böcker inte presenterar sina övergripande teman på 

bokens baksida kan falsifieras och inte anses stämma. Det finns gott om exempel på att de 

kritikerrosade böckerna belyser sina övergripande teman i den marknadsförande peritexten. 

Däremot saknar hypotesen inte helt relevans. Det finns också några få exempel på 

kritikerrosade böcker som helt saknar baksidestext, och bland dessa skulle man kunna 

resonera kring en exkluderande marknadsföring där endast de redan invigda utgör 

målgruppen. En intressant baksidestext från kategorin bästsäljande böcker är den till Det är 

något som inte stämmer som har en viss otydlighet kring bokens tema. En avgörande 

frågeställning är om boken har skrivits med en i första hand underhållande eller 

förståelseberikande avsikt, vilket är svårt att avgöra utifrån baksidestexten. Möjligtvis skulle 

också denna bok kunna beskrivas som en bok med en större litterär ansats än endast 

underhållning. 

Populariteten hos de två kritikerrosade böckerna som har tagit sig in på årstopplistan över 

de mest sålda böckerna skulle kunna antyda att baksidestextens utformning inte är bland de 

viktigaste orsakerna till att en bok går hem hos allmänheten. Böckerna har inte en tydlig 

avvikande form från de övriga kritikerrosade böckerna och båda böckerna saknar beskrivning 
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av bokens tema på bokomslagets baksida vilket exkluderar textdraget från att vara en säljande 

faktor i sammanhanget. Den potentiella slutsatsen öppnar upp för att helt andra element, som 

till exempel positiva recensioner, innehållets aktualitet eller omslagsbild och framsida, har 

större inverkan på böckers popularitet än baksidestexten.   

Tre av de fyra baksidestexterna som innehåller retorisk bindning är böcker från kategorin 

bästsäljande böcker medan en kommer från kategorin kritikerrosade böcker. Resultatet i 

denna undersökning visar alltså inte på någon koppling mellan böcker med en huvudsaklig 

litterär ansats och användning av retorisk bindning i bokens baksidestext. Men den 

kritikerrosade bokens baksida avviker från de andra på så sätt att hela baksidestexten är 

utformad med hjälp av retorisk bindning, medan de övriga böckerna endast har korta inslag av 

retorisk bindning. Kanske visar det på att den kritikerrosade bokens språkliga utformning är 

ett påtagligt tema genom hela boken och att retorisk bindning i vissa fall kan användas för att 

marknadsföra böckers tematiska sidor. 

Genette (1997) kategoriserar upp baksidestexten och belyser den textdel som presenterar 

bokens innehåll, Vänligen infoga-texten. I den här uppsatsen görs ytterligare en uppdelning av 

Vänligen infoga-texten i den del som belyser den underhållande aspekten av bokens innehåll 

och den del som belyser bokens insikts- och kunskapsvidgande aspekt. Genette förklarar att 

innehållsbeskrivningen påverkar läsningen av boken och denna undersökning har ytterligare 

fördjupat den förståelsen. Baksidestexter innehåller oftast en återgivning av narrativet men 

inte lika ofta en beskrivning av övergripande teman. 

Berglund (2016) gör i ett exempel en uppdelning av Vänligen infoga-texten i tre delar: 

intrigupptakt, introducering av hjälten och framhävning och summering av bokens 

övergripande teman. Möjligen kan Berglund göra uppdelningen mellan intrigupptakt och 

hjälteintroduktion eftersom det är genren deckare som analyseras i undersökningen. I deckare 

är i princip alltid det inledande brottet intrigupptakten och hjälten introduceras separat i 

efterhand. Denna undersökning visar att så inte alltid är fallet när man tittar på en bredare 

kategori böcker. Bland skönlitterära böcker i allmänhet kan det vara huvudkaraktären i 

berättelsen som utlöser intrigen eller blir utsatt för en intrigupptakt, och Berglunds 

kategoriseringsexempel kan inte appliceras i en bredare analys av skönlitterära böcker. 

 Synen på den presupponerade läsaren står i centrum i Björkvall (2003). Analysen görs 

med ett genusperspektiv och visar hur avsändarna av annonserna som analyseras ser på 

manliga respektive kvinnliga mottagare. Denna uppsats bidrar med ytterligare lite mer 

kunskap till det som Björkvall redan presenterat rörande avsändarens syn på modelläsaren. En 
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sådan kunskap är att läsaren inte alltid förväntas intressera sig för skönlitterära böckers 

övergripande teman. 

I likhet med Korpus (2008) visar denna undersökning att det finns stor variation inom 

ramarna hos en marknadsförande textgenre. Precis som annonsers utformning rymmer stor 

variation gör baksidestexter det också. I vilken ordning de olika textdragen placeras på 

utsidan och insidan av bokomslaget varierar från bok till bok.    

En intressant vidareutveckling på forskningen skulle vara att utvidga undersökningen och 

få ett större underlag att dra slutsatser ifrån. Det skulle kunna fastställa om någon skillnad 

faktiskt existerar mellan de båda undersökta kategorierna böcker, och det skulle också kunna 

visa om det finns en bredare tendens bland kritikerrosade böcker att helt sakna baksidestext. 

En tydligare bild av de marknadsförande strategierna skulle också kunna urskiljas genom en 

jämförelse mellan bokomslag utgivna före och efter att boken har fått en nominering till 

Augustpriset. Det skulle också vara intressant att göra en mer generell studie av Vänligen 

infoga-texten. Den del av böckers peritext som lämnats lite där hän av tidigare forskning om 

bokomslag, som Genette och Berglund. En mer detaljerad uppdelning av text med draget 

Återgivning av bokens narrativ kunde säkerligen göras då fokus inte låg på bokens teman. 
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6. Sammanfattning 

En skönlitterär bok kan vara givande på flera plan. På ett plan kan den erbjuda underhållning 

och på ett annat plan kunskaps- och insiktsutvidgning. Författaren kan skriva boken med 

större fokus på det ena eller andra planet. Det underhållande planet spelar på känslorna och är 

mer lättillgängligt än det plan som är kunskaps- och insiktsutvidgande. Hur baksidestexten på 

bokomslaget är utformad avgör om och hur en bok läses. Frågan är om böcker skrivna med en 

litterär ansats presenteras på omslaget med hänsyn till deras kunskaps- och insiktsutvidgande 

plan. 

Syftet med uppsatsen är att presentera en textanalys av den innehållsbeskrivande delen av 

baksidestexten på skönlitterära böcker och dess textmönster, och belysa eventuella skillnader 

mellan textmönstren hos böcker med en huvudsaklig litterär ansats och böcker med ett 

huvudsakligt underhållande syfte. En drivande hypotes är att litterära böcker inte presenterar 

sina övergripande teman på bokens baksida, vilka är de som hänger samman med det 

kunskapsberikande planet. 

Tidigare forskning om baksidestexter på skönlitterära böcker har inte kunnat hittas inom 

språkvetenskapen. Relevant forskning har upptäckts inom det litteraturvetenskapliga fältet. 

Gerard Genette gav 1997 ut ett omfattande arbete om paratexter. Ett begrepp som innefattar 

all omkringliggande text till en boks huvudtext och vars syfte är att presentera huvudtexten. 

Av dessa texter är all text på bokomslaget en del. Detta inkluderar baksidestexter. Genette har 

gjort en kategorisering av de olika sorters text som finns på bokomslagets baksida, varvid den 

text som beskriver bokens innehåll benämns som Vänligen infoga-text. Inom svensk 

forskning finns Karl Berglunds Mordförpackningar: Omslag, titlar och kringmaterial till 

svenska pocketdeckare 1998-2011, som är en studie som fokuserar på hur genretillhörighet 

presenteras och befästs genom bokomslagen. Berglunds material är 153 pocketböcker inom 

den litterära genren deckare. I övrigt har endast några undersökningar på kandidatnivå blivit 

funna. 

Den teoretiska grunden för undersökningen är dels Genette (1997) angående paratexter, 

dels Hellspong och Ledins (1997) Vägar genom texten, vilket är en handbok för funktionell 

textanalys. För en definition av skönlitterära böckers narrativ används Herman (2009), Truby 

(2007) och McKee (1998). Utgångspunkten för undersökningen är textmönstret som beskriver 

de olika textdelarnas syfte. För att tydligare belysa de olika textdragens särprägel analyseras 
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även propositionerna och perspektiven i texterna. Andra aspekter av texterna analyseras också 

men i mycket mindre omfattning. 

Metoden för undersökningen är en funktionell textanalys. Undersökningen är främst 

kvalitativ på grund av att textmönsterdragen rekonstrueras utifrån den befintliga texten. En 

övergripande kategorisering av all baksidestext följs av en mer djupgående analys av 

Vänligen infoga-texterna. 

Materialet som får stå som underlag för undersökningen är 26 skönlitterära 

kartonnageböcker. Böckerna är uppdelade i två kategorier med 13 böcker placerade på 

försäljningstopplistor och 13 böcker nominerade till Augustpriset från 2018, 2017, 2016 och 

2015. 

Resultatet visar att baksidestexten varierar mellan fyra olika textdrag. De fyra dragen är 

Återgivning av bokens narrativ, Beskrivning av bokens teman, Presentation av författare 

och/eller dennes tidigare verk, och Citat från kritiker. I Vänligen infoga-texten observeras två 

av textdragen: Återgivning av bokens narrativ och Beskrivning av bokens teman. Det första 

textdragets syfte är att marknadsföra boken som underhållande och det andra textdragets syfte 

är att marknadsföra boken som kunskapsberikande. Fyra böcker bland de kritikerrosade 

saknar Vänligen infoga-text med textdraget Beskrivning av bokens teman. Två av dessa 

böcker saknade helt baksidestext. Även fyra av de bästsäljande böckerna saknar samma 

textdrag. 

Undersökningen av 26 bokomslag kan inte definitivt avgöra om kritikerrosade böcker är 

sämre på att marknadsföra böckernas kunskaps- och insiktsvidgande plan. Men det 

begränsade forskningsunderlaget visar ändå att textdraget Beskrivning av bokens teman är 

vanligt bland kritikerrosade böckers baksidestexter och pekar på att den inledande hypotesen 

är felaktig. Den tveksamhet som kvarstår rör förekomsten av bokomslag som helt saknar 

baksidestexter bland kritikerrosade böcker. 

En intressant uppföljning på undersökningen skulle vara att utöka forskningsunderlaget 

som undersökningen baseras på. En tydligare bild av de marknadsförande strategierna skulle 

också kunna urskiljas genom en jämförelse mellan bokomslag utgivna före och efter att boken 

har fått en nominering till Augustpriset. Det skulle också vara intressant att göra en mer 

generell studie av Vänligen infoga-texten och ytterligare kategorisera upp de observerade 

textdragen i texten. 

 



 

35 

Referenslista 

Augustpriset.se: Augustpriset genom åren 2019: https://www.augustpriset.se/augustpriset-

genom-aren (hämtad 2019-11-18). 

Berglund, Karl 2016: Mordförpackningar. Omslag, titlar och kringmaterial till svenska 

pocketdeckare 1998-2011. Uppsala: Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala 

Universitet. 

Björkvall, Anders 2003: Svensk reklam och dess modelläsare. Stockholm: Almqvist & 

Wiksell International 

Förläggare.se: Topplista 2019: https://www.forlaggare.se/topplistor (hämtad 2019-11-18). 

Genette, Gerard 1997: Paratexts. Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge 

University Press. https://www.bokus.com/bok/9780511879999/paratexts/ (hämtad 2019-

12-20). 

Hellspong, Lennart & Ledin, Per 1997: Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. 

Lund: Studentlitteratur. 

Herman, David 2009: Basic elements of narrative. New Jersey: John Wiley & Sons, 

Incorporated https://ebookcentral-proquest-

com.ezproxy.bib.hh.se/lib/halmstad/detail.action?docID=437514 (hämtad 2020-01-09) 

Korpus, Einar 2008: Reklamiska. Guldäggsannonser 1975-2007. Örebro: Örebro universitet. 

McKee, Robert 1998: Story. Substance, structure, style, and the principles of screenwriting. 

London: Methuen Publishing Limited 

Truby, John 2007: The anatomy of story. 22 steps to becoming a master storyteller. New 

York: Faber and Faber, Inc. 

Forskningsmaterial 

Anyuru, Johannes 2017: De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Första uppl. 

Stockholm: Norstedts. 

Axelsson, Linnea 2018: Ædnan. Första uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Backman, Fredrik 2014: Britt-Marie var här. Första uppl. Stockholm: Partners in Stories. 

Boström Knausgård, Linda 2016: Välkommen till Amerika. Första uppl. Stockholm: 

Modernista. 

Combuchen, Sigrid 2017: Sidonie & Nathalie. Första uppl. Stockholm: Norstedts. 



 

36 

Eriksson, Ulf 2018: Skalornas förråd. Första uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Gardell, Jonas 2018: Till minne av en villkorslös kärlek. Första uppl. Stockholm: Norstedts. 

Gassilewski, Jörgen 2017: Hastigheten. Första uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Guillou, Jan 2018: De som dödar drömmar sover aldrig. Första uppl. Stockholm: 

Piratförlaget. 

Haag, Martina 2015: Det är något som inte stämmer. Första uppl. Stockholm: Piratförlaget. 

Hansson, Carolina 2015: Masja. Första uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Hassen Khemiri, Jonas 2015: Allt jag inte minns. Andra uppl. Stockholm: Albert Bonniers 

förlag. 

Hermele, Kenneth 2018: En shtetl i Stockholm. Första uppl. Stockholm: Weyler förlag 

Hjorth, Michael & Rosenfeldt, Hans 2018: En högre rättvisa. Första uppl. Stockholm: 

Norstedts. 

Jungstedt, Mari 2017: Det förlovade landet. Första uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Kepler, Lars 2018: Lazarus. Första uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 

Lagercrantz, David 2017: Mannen som sökte sin skugga. Första uppl. Stockholm: Norstedts. 

Lapidus, Jens 2015: STHLM DELETE. Första uppl. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Läckberg, Camilla 2017: Häxan. Första uppl. Stockholm: Forum. 

Noren, Lars 2016: En dramatikers dagbok 20132015. Första uppl. Stockholm: Bonnier. 

Persson Giolito, Malin 2016: Störst av allt. Första uppl. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

Roslund, Anders 2018: Tre timmar. Första uppl. Stockholm: Piratförlaget. 

Runeborg, Björn 2018: Socialdemokratiska noveller. Första uppl. Stockholm: Modernista. 

Said, Sami 2018: Människan är den vackraste staden. Första uppl. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Sarenbrant, Sofie 2016: Tiggaren. Första uppl. Stockholm: Bookmark. 

Wolff, Lina 2016: De polyglotta älskarna. Tredje uppl. Stockholm: Albert Bonniers förlag. 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

David Sveder


