
I princip kan du skapa ditt omslag med varje bild- eller layoutpro-
gram, så länge du slutligen överför ditt resultat till en tryckförlaga 
som accepteras av BoD. Pappersförlagor kan skannas in av BoD 
men resultatet blir i 
regel inte tillfredstäl-
lande. 

Här nämner vi vik-
tiga begrepp för 
skapandet av ett 
omslag:

Bokryggen
Bokryggen är den smala delen av omslaget som 
man ser när boken står i en bokhylla. Glöm inte 
att förse bokryggen med text, annars blir den 
praktiskt taget osynlig i bokhyllan. För utform-

ningen av bokryggen måste du först beräkna dess bredd, och den 
beror på antalet sidor (lägst sidantal: 24 sidor) och vilken pap-
perssort som används.  Bokryggens bredd kan du räkna ut online 
på www.bod.se under  Ge ut en bok  Tips för bokutformning 
 Beräkning av omslag. Eller så förmedlar din BoD-kundrådgivare 
måtten till dig. Var god beakta att det är möjligt att trycka text på 
bokryggen fr.o.m. 80 sidor, d.v.s. bokryggen måste vara minst 5 
mm bred.

Beskärningskant
På var och en av de fyra yttersidorna på pocket-
omslaget och skyddsomslaget för inbundna 
böcker bör i varje fall en beskärningskant på 5 
mm läggas till (skyddsomslag vänster och höger: 

2 mm). Denna beskärningskant skärs bort efter bindningen av bo-
ken men fyller ändå en funktion: Om omslaget under bindningen 
skulle råka förskjutas något blir det ingen vit, otryckt kant på boken. 
Viktigt: Lämna inga beskärningsmärken eller passkryss på oms-
laget!

Omslagskant
När bokpärmen för inbundna böcker utformas 
genom att omslaget lamineras fast på bok-
pärmskartongen, skapas en omslagskant på 1,7 
cm istället för en beskärningskant. Bokpärmens 

omslagskant limmas fast runt bokpärmkartongens inre kanter och 
insidan täcks sedan med försättspapper.

Fals
Falsen på inbundna böckers omslag fungerar 
som bokens gångjärn: Det går att enkelt vika upp 
pärmarna tack vare denna fördjupning. Fördjup-
ningen skapas på båda sidorna av omslaget. När 

omslaget utformas bör falsen beaktas på både fram- och baksidan 
vid planeringen av omslagets illustrationer. Bilder och text borde 
placeras med lika långt avstånd från både yttre kanten och falsen 
(8 mm från bokryggen). Vi rekommenderar också att centrera bil-
der och text med hänsyn till yttre kanten och falsen istället för yttre 
och inre kanten.

ISBN & streckkod
Ifall din bok får ett ISBN trycks den på baksidan av 
boken, vanligtvis i en av de nedre hörnen (oms-
lagssida 4). Därtill genererar och trycker BoD en 
streckkod så att det går att läsa av din bok i skan-

nerkassor. För att BoD ska kunna lägga till en streckkod, behöver 
du lämna 4 x 3 cm plats på baksidan av omslaget. Om boken har 
ett ISBN är det inte 
tillåtet att trycka 
fiktiva förlagsnamn 
på omslaget.
 
 

Färgläge och upplösning
För att uppnå ett optimalt tryckresultat, kan du 
redan vid skapandet av dina PDF-filer välja en 
färgprofil. Om dina tryckfiler är försedda med en 
färgprofil, utläses och beaktas de innan trycket. 

För att styra färgresultatet målinriktat, kan du förse dina tryckfiler 
med en ICC-färgprofil resp. förse dem med en Output Intent.

Filöverföring
Tryckförlagor för omslag kan skickas in som PDF, 
men även i filformatet TIF. Den smidigaste vä-
gen är att överföra filen direkt i onlineportalen 
myBoD (www.bod.se/inloggning-my-bod.html). 

Naturligtvis kan du även sända in din omslagsfil på en databärare 
(CD-ROM, DVD, diskett eller USB-minne) eller per e-post till info@
bod.se.

att Skapa ett OmSLag

Omslaget är avgörande för att väcka läsarens intresse. Därför lönar det sig att lägga ner extra tid på att 
skapa omslaget. Här nämner vi vilka punkter som är viktiga.
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BoD-tipset

Skapa omslag med BoD easyCover
Med programmet BoD easyCover kan för-
fattare skapa ett professionellt bokomslag, 
helt utan grafiska kunskaper. Med hjälp av 
olika omslagsmallar kan ett omslag skapas 

med endast några klickningar online. Allt 
från korrekt beskärningskant till streckkod 

och korrekt bredd på bokryggen – allt 
detta är möjligt med BoD easyCover. Alla 

BoD-kunder, som har registrerat sig i online-
portalen myBoD (www.bod.se/inloggning-
my-bod.html), kan tillämpa BoD easyCover 

för sitt bokprojekt.

BoD-tipset

Skapa streckkod online 
Om du skapar ditt bokprojket i onlinepor-

talen myBoD genereras och tillgänglig-
görs en streckkod för din bok automatiskt. 

Spara denna streckkod och lägg till den i 
din omslagsmall.



Skapa omslag för inbunden bok
Du kan snabbt räkna ut måtten på ditt omslag om 
• du känner till det slutgiltiga sidantalet i din bok,
• bokformatet bestämts,
• du valt papperssort
• du bestämt dig för bindningstypen inbunden bok med skydds-
omslag eller bindningstypen inbunden bok, kascherad

En omslagsberäknare finner du på www.bod.se under  Ge ut en 
bok  Tips för bokutformning  Beräkning av omslag  Inbunden 
bok. Eller så förmedlar din BoD-kundrådgivare måtten till dig. 

Layoutschema för bokpärmsomslaget
Oavsett om du bestämmer dig för varianten med skyddsomslag 
eller det kascherade omslaget – för båda varianter skapar du ett 
bokpärmsomslag som lamineras fast i bokpärmskartongen.
• Kascherade omslag skapas i färg och utan placeringsbegräns-

ningar.
• För inbundna böcker med skyddsomslag används färgat 

efalinpapper för bokpärmsomslaget. Bokpärmsomslaget kan ha 
tryckningar endast i svart. Falsen bör inte ha tryckningar. 

• Istället för en beskärningskant bör en invikningskant på 1,7 cm 
läggas till. 

Layoutschema för skyddsomslaget
Den som bestämt sig för en inbunden bok med skyddsomslag, 
skapar förutom bokpärmsomslaget även ett skyddsomslag. I så-
dana fall lägger du till en beskärningsmån på 5 mm på alla kanter. 

Skapa omslag för mjukband
Du kan snabbt räkna ut måtten på ditt omslag om
• du känner till det slutgiltiga sidantalet i din bok,
• bokformatet bestämts,
• du valt papperssort

Du räknar lätt ut måtten på ditt mjukbands omslag under www.
bod.se under  Ge ut en bok  Tips för bokutformning  Beräk-
ning av omslag  Mjukband. Eller så förmedlar din BoD-kundrådgi-
vare måtten till dig. 

Ett omslag för mjukband utformar du enligt detta layoutschema för 
digitala tryckförlagor som en enda bildfil, eller för pappersförlagor 
på en enda sida.
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Checklista

kontrollera avslutningsvis följande punkter när du skapar 
ditt omslag: 

 Är färgprofilen ICC inställd?

 Har du infogat streckkoden på omslagets baksida eller finns 
det en fri yta på 4 x 3 cm så att BoD kan lägga till streckkoden 
om den saknas?

 Har du lagt till en tillräckligt bred beskärningsmån?

 Har text och bild tillräckligt stort avstånd till yttre kanten och 
falsen?

 Har du lagt till text på bokryggen?

	Har din omslagsfil en upplösning på minst 300 dpi?

	Inbunden bok med skyddsomslag: Har du skapat bägge oms-
lagsfiler, d.v.s. bokpärmsomslag och skyddsomslag?

	Finns ISBN tryckt på omslagets baksida?

	Har du sparat omslagsfilens tryckförlaga i något av följande 
format:TIF, EPS eller PDF (se „Att skapa en tryckförlaga med 
Adobe PDF“)?
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