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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka om det finns samband mellan geometriska former och 
populärlitterära genrer och hur dessa i sådana fall motiveras. De geometriska former som 
inkluderas i studien är cirkel, kvadrat, romb och två typer av trianglar (där den ena har 
spetsen uppåt och den andra nedåt) och de populärlitterära genrer som undersöks är romantik, 
deckare, science fiction, fantasy och skräck. Först har en webbenkät genomförts, vilken gav 
svar på vilka geometriska former 131 respondenter ansåg stämma bäst respektive sämst in på 
de olika populärlitterära genrerna. Enkätresultatet följdes sedan upp med två 
fokusgruppintervjuer, där respondenterna fick diskutera både egna val och enkätresultat och 
därmed ge förklaringar till dessa. Den samlade empirin analyserades sedan med utgångspunkt 
i associationsteori, symbolik och psykologisk forskning kopplad till geometrisk form samt 
populärlitteraturvetenskap. Det framkom då att inte alla genrer hade underbyggda samband 
till en geometrisk form, men att det fanns två tydliga positiva resultat. Cirkeln har en mycket 
stark koppling till genren romantik och likaså gäller mellan de båda trianglarna och science 
fiction. Cirkelns koppling till romantik motiverades med att cirkeln upplevdes mjuk, positiv, 
varm och som en evighetssymbol. Sambandet mellan trianglarna och science fiction 
förklarades med att trianglarna upplevdes hårda, kalla och metalliska samt att respondenterna 
hade flera kulturella referenser till trianglar i science fiction. Det fanns också ett tydligt 
negativt samband mellan cirkeln och de båda genrerna deckare och skräck. Där löd 
motiveringen att deckare och skräck innehåller brutala och hotfulla element som inte 
upplevdes stämma överens med cirkelns mjuka, positiva form.  
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Abstract 
This study aims to explore whether there are any connections between geometric shapes and 
popular literary genres and, if so, how they are justified. The geometric shapes included in 
the study are circle, square, rhombus and two types of triangles (one peaking upwards and 
one peaking downwards), while the included popular literary genres are romance, mystery, 
science fiction, fantasy and horror. Initially a web survey was conducted, where 131 
respondents shared their opinions on which geometric shape connected best and worst to 
each genre respectively. A follow-up to the results was then conducted in form of two focus 
group discussions. The focus group respondents discussed both their own choices of shapes 
and the survey results in order to explain the connections. The collection of empirical data 
was then analyzed through associationist theory, symbolism and psychological research 
connected to geometric shape and popular literary theory. It emerged that not all genres had 
substantiated connections to a geometric shape, but that there were two distinct, positive 
results. One of them was the distinct connection between the circle and romance and the 
other one was an equally distinct connection between the two triangles and the genre science 
fiction. The connection between the circle and romance was justified with the circle’s 
perceived softness, positivity and warmth and its symbolic eternal value. The connection 
between the triangles and science fiction was explained with how the triangles were 
perceived as hard, cold and metallic together with the respondents’ cultural references to 
triangles in science fiction. The results also included a distinct negative connection between 
the circle and the two genres mystery and horror. The two genres were perceived by 
respondents to contain brutal and threatening elements that connected badly to the circle’s 
soft, positive shape.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Svenska bokhandlareföreningen delger i sin rapport från 2012 att den i särklass största 
bokförsäljningen idag sker i allmänlitteraturkategorin, vilken inbegriper alla sorters 
skönlitterära genrer, fackböcker samt barn- och ungdomsböcker (Bohlund & Brodin 2012). 
Alltså syftar svenskarnas bokköp främst till antingen förströelse eller förståelse, där 
skönlitteratur hamnar inom förströelsekategorin. Antalet nya skönlitterära titlar på den 
svenska marknaden har legat kring 500-600 stycken per år sedan år 2000 (Bohlund & Brodin 
2012) och detta bidrar till en hård konkurrenssituation på marknaden. 

Förutom konkurrensen på den egna marknaden konkurrerar också skönlitteratur med andra 
förströelseaktiviteter, som till exempel tv-serier och film, i framför allt nya, snabbare medier. 
I och med denna vana vid mer högteknologiska underhållningsmedia som är snabba och 
enkla att använda jobbar människan även snabbt när hen väljer en bok: ett köpbeslut sker 
snabbt och grundas på författarens varumärke, titeln eller genren (Bohlund & Brodin 2012). 

Den primära plattformen för att visa just dessa faktorer är naturligtvis bokomslaget. En studie 
från 2005 visade att omslagets utseende var en av de tre viktigaste faktorerna för att 
intressera läsare för en nyutgiven bok (d’Astous, Colbert & Mbarek 2005). Men att omslaget 
är snyggt designat är inte nog. Enligt en annan studie, publicerad 2000, ökar preferensen 
också ju mer betraktaren upplever att bokens omslag stämmer in på dess genre (Piters & 
Stokman 2000). Omslagsdesignen av en bok - och då särskilt att den representerar bokens 
innehåll i form av litterär genre - är med andra ord essentiell för hur den tas emot av 
publiken. 

En bokomslagsdesign innehåller vanligtvis ett samspel mellan olika grafiska beståndsdelar 
som tillsammans bildar en helhet. Det finns många verktyg att ta till för den grafiske 
designern – färg, typografi, foto och illustration är bara några exempel. Ett annat är 
geometrisk form. Användandet av geometrisk form i bokomslagsdesign kan, som synes i fig. 
1, 2 och 3, lika gärna vara tydlig och konkret som subtil och abstrakt. Detta kallas för att 
använda sig av direkta och indirekta geometriska former. Med direkta geometriska former 
menas de konkreta och rena geometriska formerna som figurerar på bokomslaget (se fig. 3). 
De indirekta geometriska formerna är de inre formerna som bildas utifrån bokomslagets 
bildkomposition (se fig. 1 & 2). Till exempel kan olika visuella element placeras så att det 
tillsammans bildar en inre avgränsade form (Bergström, Flessa & Lundberg 2008). De 
indirekta formerna blir då mer en del i layouten. 

   

 

 

 

 

 

Figur 2. Hennes iskalla ögon Figur 1. Solviken Figur 3. Drakarnas dans 
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I en studie från 2012 framkom det även att människor läser in stora känslomässiga innebörder 
i geometriska former och dessutom tolkar dessa snabbt (Larson, Aronoff & Steuer 2012). 
Relaterat till de marknadsmässiga problemen på den skönlitterära marknaden, där potentiella 
bokläsare tar snabba köpbeslut, och insikten om att preferensen för en bok ökar om omslaget 
representerar genren, är det alltså möjligt att en geometrisk forms känslomässiga innebörd 
hjälper eller stjälper den visuella genretillhörigheten i en annars väl utförd design.  

1.2. Problem 

Som tidigare konstaterat finns det marknadsmässiga problem i skönlitteraturbranschen, där 
det gäller att sticka ut i den mängd nyutgivningar som sker varje år samtidigt som boken 
måste fortsätta kännas angelägen som underhållningsmedium. Detta lägger press på förlag att 
skapa attraktiva omslag som särskilt visualiserar den populärlitterära genre boken tillhör. Det 
i sin tur leder in på ett designproblem där geometrisk form, trots att den både i direkt och 
indirekt skepnad är ett vanligt grafiskt verktyg och bekräftas ha stor känslomässig innebörd 
för betraktare, hittills aldrig har blivit studerad i relation till populärlitterära genrer. 

Med tanke på detta bör de möjliga sambanden mellan geometrisk form och populärlitterära 
genrer undersökas för att ge bokomslagsformgivare vägledning i hur geometrisk form kan 
användas på bokomslag för att spegla bokens genre på bästa sätt.  

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en relation mellan geometrisk form 
och populärlitterära genrer och hur denna i sådana fall ter sig. 

1.4. Frågeställningar 

1. Hur ser de positiva sambanden mellan geometriska former och populärlitterära genrer ut? 

• Hur motiveras dessa positiva samband? 

2. Hur ser de negativa sambanden mellan geometriska former och populärlitterära genrer ut? 

• Hur motiveras dessa negativa samband? 

1.5. Avgränsningar 

I begreppet form ingår både geometrisk form och organisk form. För att göra den här studien 
hanterlig har rapportens författare valt att begränsa sig till geometriska former. Även antalet 
geometriska former har begränsats till fem stycken, där de sista två är variationer på redan 
förekommande former. Huvudformerna är därmed cirkel, kvadrat och triangel, och de två 
variationerna är triangel med spetsen riktad nedåt och snedställd kvadrat, det vill säga en 
romb. Dessa former valdes utifrån rapportens författares egna uppfattningar om vilka 
geometriska former som var mest grundläggande. Varför denna avgränsning har gjorts är 
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även för att säkerställa att de geometriska formerna särskiljer sig tillräckligt från varandra, 
vilket ger en tydligare datainsamling och analys.  

Dessutom har även antalet populärlitterära genrer avgränsats till fem stycken - romantik, 
deckare, science fiction, fantasy och skräck. Även här har valet baserats på särskiljning, det 
vill säga att genrerna ska vara så olika varandra som möjligt.  

Avsikten med avgränsningarna är inte att “para ihop” genrer och former genom att ha samma 
antal av varje. Snarare har det bedömts som viktigt att inte få för stor eller otydlig datamängd, 
där fem av varje variabel sattes som övre gräns.  

Det är också viktigt att framhålla att denna studie är genomförd i Sverige under en begränsad 
tid år 2014. Resultatet är därmed inte generaliserbart till andra kulturer, eller ens västerländsk 
kultur i övrigt, då symbolism och kulturyttringar skiljer sig i olika delar av världen. Inte 
heller är symbolism eller bildtolkningar konstanta, utan förändras i takt med samhället och 
övrig kultur. Därför är det heller inte garanterat att studiens resultat står sig över lång tid.  
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1.6. Disposition 

Denna studie är uppbyggd i sex delar som logisk följer på varandra. De olika delarna och 
dess innehåll förklaras djupare nedan. 

Inledning 

I inledningen förklaras bakgrunden till studien och problem, syfte och frågeställningar 
definieras. Det är i inledningen studiens genomförande motiveras och alla efterföljande delar 
härleds i tur och ordning från syftet.  

Metod 

I metodkapitlet beskrivs hur studien har genomförts praktiskt. Här behandlas och motiveras 
ansats, val av litteratur, datainsamling och urval av de medverkande respondenterna i 
empirin. I denna studie redovisas de två använda datainsamlingsmetoderna - 
enkätundersökning och fokusgrupper - separat från varandra. 

Teoretisk bakgrund 

Teoridelen består av referat till litteratur, tidigare studier och teorier som är relevanta för att 
besvara studiens syfte. Syftet med att ha en teoribakgrund är att skapa ett par “glasögon” som 
empirin kan analyseras genom. Den ligger placerad här för att förbereda läsaren 
kunskapsmässigt innan empirin redovisas. I denna studies teoribakgrund behandlas i tur och 
ordning psykologisk associationsteori, symbolik, tidigare forskning och definitioner av och 
karaktärsdrag för studiens populärlitterära genrer.  

Empiri 

Här redovisas den empiri som tagits fram i studien utan analys. I denna studie har empirin 
delats upp i två separata delar: enkätundersökningen och fokusgrupperna. Under dessa 
redovisas resultat separat för de fem olika populärlitterära genrer som figurer i studien. 

Analys 

Här analyseras empirin genom teorins glasögon. Det innebär att de data studien fått fram 
jämförs med vad teorin säger. Studiens populärlitterära genrer analyseras var för sig men 
relateras också till varandra.  

Slutsatser, diskussion och förslag till vidare studier 

I denna del besvaras studiens syfte och frågeställningar genom kortfattade slutsatser dragna 
av analysen. Därefter diskuteras studien och dess slutsatser av rapportens författare. Sist av 
allt ger rapportens författare förslag på hur ämnet kan studeras vidare.  
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2. Metod 

2.1. Metodansats 

Ansatsen för denna studie är en förklarande sekventiell mixad metod. Metoden innebär att en 
kvantitativ undersökning följs av en kvalitativ, vars syfte är att genom djupare resonemang ge 
förklaringar till de bredare resultat som påvisats i den kvantitativa delen (Creswell 2014). 

Creswell skriver även att de olika styrkorna hos kvantitativa och kvalitativa metoder 
kombineras i mixad metod för att eliminera de respektive metodernas begränsningar, och 
därmed ge större förståelse för problemet och forskningsfrågorna (2014). Med detta som 
utgångspunkt ansågs den mixade ansatsen passa för denna typ av studie, där enbart en 
kvantitativ eller kvalitativ metod inte skulle vara tillräcklig för att besvara studiens specifika 
frågeställningar. Utan en kvantitativ undersökning skulle eventuella samband inte vara 
tillräckligt underbyggda, och utan en kvalitativ del skulle orsakerna till eventuella samband 
inte behandlas på djupet. För detta studieområde, som tidigare konstaterats som outforskat, 
behövs båda delarna för ett trovärdigt resultat.  

2.2. Tillvägagångssätt 

2.2.1. Litteratur och källkritik 

Då denna studie främst är utforskande och experimentell i sitt syfte ligger tyngdpunkten på 
empiri, men en viss teoribakgrund är nödvändig för analys. För studien identifierades flera 
behov av teoretisk litteratur. De behoven var som följer: 

1. Vad definierar de olika populärlitterära genrerna?  
2. På vilka sätt kan ett samband skapas mellan två variabler?  
3. Vad finns det för symbolkulturella innebörder i geometriska former? Och har de 

några psykologiska innebörder?  

Den första behovspunkten var sprungen ur att det inte går att dra korrekta paralleller om 
eventuella samband utan korrekt kunskap om genrerna. Eftersom det finns mycket generell 
kunskap om populärlitteratur som är svår att hitta vetenskapliga källor på, till exempel att 
skräck innehåller läskiga saker och science fiction ofta utspelar sig i rymden, har denna 
studie använt sig av fördjupad litterär teori som även syftar till förförståelse. Det ansågs 
viktigt att inte bara skrapa på ytan, då symbolism, genrehistoria och annat underliggande kan 
ge förklaringar till upplevda samband. Kunskap om de olika populärlitterära genrerna 
hämtades ur Populärlitteratur av Anders Öhman. Detta motiveras av att Öhman som 
professor i litteraturvetenskap vid Luleå Universitet (Luleå Universitet 2014) är trovärdig 
som källa, plus att Populärlitteratur är både skriven och utgiven i Sverige. Det upplevdes 
som viktigt då även studien är svensk och om eventuella kulturella skillnader elimineras i 
teori och empiri blir resultatet mer tillförlitligt. Dessutom refererar Öhman ofta till andra 
forskare, vilket ger en bred bild av populärlitteraturen trots att han står som ensam författare.  

Den andra behovspunkten, om hur samband bildas, var nödvändig eftersom synliggörande av 
processen kring de eventuella sambanden bedömdes som viktig för studien. Eftersom syftet 
för denna studie inbegriper förklaring av fenomen var det därför viktigt att ta reda på vad som 
händer i hjärnan. De biologiska och perceptionsmässiga fakta och processer som berör 
hjärnan ansågs dock irrelevanta och istället bedömdes psykologisk teori kring associationer 



 11 

bättre svara mot behovet. Här användes teori från en psykologirörelse främst verksam under 
antiken och på 1700-talet - associationismen. Verksamma inom rörelsen var bland annat 
Aristoteles, David Hume, John Locke, Alexander Bain och John Stuart Mill, men då dessa 
nyckelpersoner verkade för flera århundraden sedan valdes det mer samtida Natur och 
Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius (hedersledamot i Sveriges Psykologförbund) som 
källa. Psykologilexikon ansågs dessutom mer lättläst än associationistiska böcker och 
redovisar grunderna i ämnet tydligt, vilket var det enda som egentligen behövdes för att fylla 
behovet av teorin. Psykologilexikons nätupplaga uppdateras också kontinuerligt av 
författaren, vilket vittnar om att källan är uppdaterad (Egidius 2014). 

För det sista behovet stod det snart klart att västerländsk symbolik och psykologiska studier 
med anknytning till geometriska former behövde studeras. Både äldre symbolik, nyare 
företeelser, känsloinstinkter och kulturella fenomen kunde komma att bli aktuella i empirin 
och därför blev det viktigt att få en grund där geometriska former både beskrevs i kulturella 
och psykologiska sammanhang. Som symbolikkällor användes Encyclopedia of Western 

Signs and Ideograms av Carl G. Liungman (och Symbols and meaning - a concise 

introduction av Mari Womack (filosofie doktor i antropologi vid UCLA). Att använda två 
kompletterande källor ökar trovärdigheten och båda böckerna är samtida. Dessutom ansågs 
tryckta källor pålitliga då rapportens författare fann många källor på internet utan tydliga 
upphovsmän (se Diskussion, 5.3.). För det psykologiska perspektivet användes ett flertal 
studier hämtade från databaserna Scopus och Web of Science. Kriteriet för samtliga 
vetenskapliga artiklar var att de skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter och därmed 
ha gått igenom den kvalitetsgranskning av likar som krävs.  

2.2.2. Enkätundersökning 

Då en enkät förser studien med en kvantitativ beskrivning av en befolknings åsikter och 
attityder (Creswell 2014) valdes denna datainsamlingsmetod för att ta reda på just 
människors åsikter om samband mellan geometrisk form och genrer. Med hänsyn till 
begränsningarna i studiens budget och tidsramar är det dessutom mest fördelaktigt med en 
webbaserad enkät. Detta för att det gör det möjligt att enkelt och kostnadseffektivt kunna 
sprida enkäten samt sammanställa insamlad data (Creswell 2014). På grund av detta valdes 
webben som plattform för enkäten. Programvaran enkäten skapades i är Google Formulär, 
som förutom att vara gratis även kan hantera både bilder och text. 

Själva utformningen är noga genomtänkt för att undvika missförstånd hos respondenterna. 
För att få en så bra grund som möjligt användes boken Enkätboken av Jan Trost samt, som till 
övrig metod, Research Design av John W. Creswell. Utifrån denna litteraturs 
rekommendationer och formuleringsförslag valdes en enkätform med hög strukturerings- och 
standardiseringsgrad, vilket alltså exkluderar svar i form av fritext samt att enkäten är 
densamma för alla svarande. Enkäten finns bifogad i sin helhet i bilaga 1, men nedan 
beskrivs metod kring dess utformande.  

För en förklarande sekventiell mixad metod är det viktigt att den demografiska spridningen är 
densamma i den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen, då den senare ämnar 
förklara resultaten från den förra (Creswell 2014). Därför ställdes två inledande frågor om 
kön och ålder på respondenterna i början av enkäten, där det framgick tydligt att dessa frågor 
endast fanns med för att rapportens författare skulle kunna se den demografiska spridning 
enkäten fått. Alternativet “vill ej ange” fanns dock med som svarsalternativ på frågorna, dels 
för att inte exkludera någon med annan könsidentitet än kvinna eller man och dels för att det 
bedömdes att frågorna var av privat natur (Trost 2007).  

Vad gäller formuleringen av frågorna bestämdes det tidigt att exempelbilder av de 
geometriska formerna skulle inkluderas, så att respondenterna inte skulle behöva lita till sitt 
minne om vad exempelvis en romb är för något samt för att säkerställa att samtliga 
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respondenter svarade efter samma bild. Denna bild utformades med alla de geometriska 
former studien tar upp på horisontell rad. Färgen på de geometriska formerna är en grå färg 
som är tillräckligt mörk för att ge kontrast mot enkätens vita bakgrund (exempelvis om någon 
respondent skulle ha dålig syn) men samtidigt tillräckligt ljus för att inte uppfattas som svart. 
Detta eftersom den svarta färgen har stark färgpsykologisk innebörd (Bourn 2010) som 
bedömdes kunna färga av sig på svaren. De geometriska formerna tilldelades sedan varsin 
bokstav från A till E, som placerades precis under formen ifråga. Samma bokstav samt 
namnet på den geometriska formen återkom sedan i svarsalternativen för att undvika felsvar 
på grund av förvirring kring de geometriska formernas namn och utseende. 

Enkäten var öppen för svar i nästan två veckors tid, från 11 april 2014 till 24 april 2014, och 
spreds viralt på olika sätt. Första dagen länkade rapportens ena författare ut den från sitt eget 
Facebookkonto och Twitterkonto, samt twittrade länken till bokhandlarna Adlibris och 
Bokus, bokbloggen Bokhora samt förlaget Gilla Böcker med ett identiskt meddelande med en 
förfrågan om att de retweetade länken till sina följare (se figur 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla dessa valde att retweeta enkäten till sina följare, som i sin tur spred den vidare. Den 21 
april 2014 hade den retweetats av sammanlagt 15 gånger av olika Twitteranvändare, både 
företag och privatpersoner, och genom dessa kontons följare nått sammanlagt 15 060 
personer på Twitter (med reservation för att alla dessa inte är unika, siffror baserat på 
retweetares följarantal hämtade 21 april 2014). Eftersom rapportens andra författare länkade 
ut enkäten via sitt Facebookkonto veckan därpå har dessutom 638 unika personer nåtts av 
enkäten i sitt Facebookflöde (siffror baserat på vänantal, där gemensamma vänner är 
subtraherade, 21 april 2014). Dessutom bad den ena av rapportens författare en äldre släkting 
att mejla vidare enkäten till sina vänner, för att utöka åldersspannet bland respondenterna.   

2.2.3. Urval av deltagare för enkätundersökningen  

Eftersom det finns bokläsare i alla åldrar och kön har inget specifikt urval gjorts för enkätens 
respondenter, förutom att dessa skulle befinna sig i läskunnig ålder. Eftersom onlineenkäten 
går ut på att man läser och svarar på frågor för att kunna genomföra den, anser rapportens 
författare att detta urval rimligtvis har skett av sig självt (om man bortser från att det går att 
markera svar och skicka in enkäten utan att läsa frågor eller svar). Det har dessutom bedömts 
som irrelevant om respondenterna har någon relation till rapportens författare eller ej. 
Enkätens frågor är abstrakta och det finns inga svar som är rätt eller fel, så det går inte att 
vara medvetet extra hjälpsam.  

Figur 4. Tweets. 



 13 

En populär urvalsmetod för kvantitativa undersökningar är det slumpmässiga urvalet, där 
studieförfattarna inte väljer specifika respondenter utan deltagarna slumpas fram, ofta med 
hjälp av en tredje part (Creswell 2014). För denna studie var emellertid inte tids- eller 
budgetramarna tillräckliga för ett slumpmässigt urval och det bedömdes inte heller vara 
nödvändigt för just denna studies trovärdighet. Urvalet för studien har istället skett genom att 
rapportens författare själva har länkat ut enkäten i olika sociala kanaler och på så sätt 
begränsat urvalet till de som befinner sig där. Dessutom har uppmaningar om att dela vidare 
gjorts, vilket har utökat omfånget på urvalet men gjort det mindre kontrollerat.  

I enkäten inkluderades frågor om respondenternas kön och ålder, för att rapportens författare 
skulle kunna bedöma den demografiska spridningen av svaren (vilket är viktigt vid 
användning av mixad sekventiell förklarande metod, se 2.2.5. och 2.3.). Det slutgiltiga 
urvalet för enkätundersökningen bestod av totalt 131 respondenter, där 90 uppgav sig vara 
kvinnor, 37 män och fyra ej ville uppge kön. 83 av respondenterna uppgav sig vara i åldern 
20-29 år, 23 påstod sig vara 30-39 år och 20 sade sig vara 40-49 år gamla. Sammanlagt fyra 
respondenter uppgav sig vara 50-69 år gamla och en respondent ville inte uppge ålder.  

2.2.4. Intervjuer/fokusgrupper  

Som förberedelse inför fokusgruppstillfällena användes Developing Focus Group Research - 

Politics, Theory and Practice av Rosaline S. Barbour och Jenny Kitzinger. Boken handlar om 
hur fokusgruppers fulla potential kan utnyttjas ur olika perspektiv, men innehåller också 
värdefulla nybörjarfakta om metoden fokusgruppintervjuer.  

Till att börja med bekräftade Barbour och Kitzinger att fokusgrupper är ideala i kombination 
med kvantitativ metod, då de kan reda ut överraskande eller anomala upptäckter och förklara 
det som inte kommer fram i kvantitativa metoder. Det betonas också att fokusgrupper är 
perfekta när en individs åsikter behövs, men denne känner att den inte har tillräckligt mycket 
att säga om ämnet (Barbour & Kitzinger, 1999). Detta passade särskilt denna studie, då 
ämnet är abstrakt och inte har självklara svar. Rapportens författare kände därför att en 
gruppdiskussion är nödvändig för att få igång tankar och resonemang hos respondenterna.  

Platsen för själva diskussionen är också viktig. Den bör både vara enkel för deltagarna att ta 
sig till och bekant (Barbour & Kitzinger, 1999), vilket ledde till att för den fokusgrupp som 
bestod av studenter valdes campus som plats och för den äldre, yrkesverksamma gruppen 
valdes matsalen i en skola som låg nära respondenternas boende (se 2.2.5.).  

Att ge respondenterna tillgång till bilder under intervjun är användbart då de fungerar 
engagerande för diskussionen. Även olika sorters kort med påståenden som deltagarna får 
sortera eller tilldela i olika kategorier är en vanlig övning i fokusgrupper (Barbour & 
Kitzinger, 1999). För denna studie valdes en kombination av dessa metoder. Deltagarna fick 
fem kort vardera, vart och ett med en av de olika geometriska former som figurerar i studien 
(det var även exakt samma bilder - i samma ordning - som enkätrespondenterna fick se), och 
fick använda dessa som referensmaterial och tilldela till de olika litterära genrerna. Att välja 
ett kort för en litterär genre och sedan gå varvet runt och berätta om varför just det kortet 
hade valts kallades i denna studie för “leken”. Gemensamma uppgifter, enligt Barbour och 
Kitzinger, uppmuntrar nämligen deltagarna till att fokusera på varandra och får dem att 
förklara sina ståndpunkter och perspektiv (1999).  

När deltagarna anlänt fick de en kort introduktion i vad studien gick ut på och hur 
fokusgruppintervjun skulle gå till. Detta för att deltagarna skulle känna sig förberedda utan 
att bli överinformerade. Båda fokusgrupperna följde samma mönster och intervjuguide (se 
bilaga 3). Kort sammanfattat behandlade intervjuguiden en genre i taget, där deltagarna först 
fick prata om huruvida de var bekanta med genren ifråga och vad de tyckte om den, och 
sedan individuellt men samtidigt fick välja den geometriska form de förknippade mest med 
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genren efter nedräkning. Därefter fick deltagarna i tur och ordning berätta om sina val och 
diskutera kring dem i grupp. Sedan upprepades leken, men med instruktioner om att välja den 
form de minst förknippade med genren. När även dessa val hade diskuterats informerades 
deltagarna om vad som framkommit i enkäten och fick sedan diskutera specifika frågor 
baserade på dessa resultat. Denna process upprepades för alla fem genrer.  

2.2.5. Urval av deltagare för fokusgruppintervjuer 

Den främsta avgränsningen för urvalet var att deltagarna i fokusgruppen inte fick ha en alltför 
direkt relation till rapportens författare. Även om de frågor som skulle komma att tas upp 
under fokusgruppintervjuerna likt enkätens frågor är abstrakta och saknar rätt eller fel svar, 
bedömdes det ändå viktigt att minimera påverkan på grund av relation. Därför valdes en 
urvalsmetod där närstående till rapportens författare tillfrågades om de kunde rekrytera en 
fokusgrupp på 4-5 personer till ett givet datum. På detta sätt rekryterades sju personer som 
delades upp i två olika fokusgrupper. Sammansättningarna i dessa grupper valdes beroende 
av enkätens respondenters demografiska spridning, då fokusgrupperna ju är tänkta att fungera 
som en förlängning av enkätens respondenter. I fokusgrupper är inte statistisk representation i 
urvalet det viktiga, utan urvalsfokus bör snarare vara baserat på studiens forskningsfrågor 
(Barbour och Kitzinger 1999). I detta fall och för denna ansats betyder detta att försöka få en 
god representation av enkätens respondenter.  

Den första fokusgruppen bestod av fyra andraårsstudenter från utbildningen Kultur, samhälle 
och mediegestaltning (KSM) på Campus Norrköping. Av dessa var tre män och 
åldersspannet låg mellan 20 och 24 år. Eftersom 83 procent av enkätens respondenter var 
mellan 20 och 29 år bedömdes det viktigt att använda en fokusgrupp som helt och hållet 
rörde sig inom detta åldersspann.  

Den andra fokusgruppen bestod av tre yrkesverksamma personer i åldrarna 44 till 49 år. Både 
åldersmässigt och yrkesmässigt valdes denna grupp för att två fokusgrupper bestående av 
endast unga studenter inte skulle representera enkätens demografiska spridning på ett korrekt 
sätt. Rapportens författare ansåg dessutom att detta äldre urval av respondenter skulle ge data 
från ett perspektiv som annars hade gått förlorat. I denna fokusgrupp var samtliga kvinnor.  

Människorna i respektive fokusgrupp känner varandra sedan innan. Det är inte något negativt 
i fokusgrupper, då det är i egna nätverk som diskussioner normalt sker, ideér formas och 
beslut tas. Därmed är den redan existerande gruppen en viktig social kontext (Barbour och 
Kitzinger 1999).  

Även bekvämlighetsprincipen har använts i urvalet för fokusgruppdeltagarna. Då 
fokusgruppsintervjuer av förklarliga skäl sker öga mot öga, och tiden för denna studie var 
begränsad, behövde respondenterna vara hemmahörande i Norrköpings kommun. Ifall det 
inte hade gått att få tag på tillräckligt med deltagare från Norrköpings kommun hade också 
övriga Östergötland fungerat, men att åka längre än så bedömdes inte vara motiverat ur tid- 
och bekvämlighetssynpunkt. Detta särskilt inte eftersom studien inte har behov av 
respondenter med särskilda kunskaper, egenskaper eller andra sällsynta karaktärsdrag. 
Respondenterna behövde också vara tillgängliga antingen 2 eller 5 maj 2014, vilket även det 
begränsade urvalet. Denna begränsning gjordes också på grund av tidsramar.  

2.2.6. Transkription 

Ljudupptagningen skedde genom röstmemofunktionen på iPhone 5S respektive 4S. 
Intervjuerna transkriberades sedan så ordagrant som möjligt och användes som underlag för 
empirikapitlet (4.2.1. till 4.2.6.2.).  
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2.2.7. Analys av resultat  

Resultatet från enkätundersökningen redovisas genom beskrivande statistik 
(Nationalencyklopedin 2014). För att enkelt se frekvensfördelningen mellan de olika 
geometriska formerna för respektive genre valdes pajdiagram för att redovisa resultatet (Trost 
2007). Varje genre analyserades sedan enskilt och resultatet togs vidare till 
fokusgruppsintervjuerna (för dessa analyser, se intervjufrågor i bilaga 3). 

Efter transkribering av fokusgruppsintervjuerna analyserades den samlade empiriska datan. 
Här valdes en intervjuanalys med teoretisk präglad tolkning, som innebär att man analyserar 
det insamlade intervjumaterialet genom ett par teoretiska linser (Kvale & Brinkmann 2009). I 
denna studie utgörs de teoretiska linserna av den valda teoribasen. 

2.3. Validitet och trovärdighet 

Vid en studie genomförd med mixad metod behöver både validitetsaspekter för kvantitativa 
och kvalitativa studier beaktas. Dessutom finns det några särskilda validitetsproblem för just 
förklarande mixad sekventiell metod att ta hänsyn till (Creswell 2014).  

Creswell (2014) beskriver ett antal aspekter som rör kvantitativ validitet. Det som främst 
bedömdes som relevant för denna studie rörde urvalet för den kvantitativa datainsamlingen 
(enkätundersökningen). En faktor som kan påverka resultatet är ifall samtliga respondenter 
har egenskaper eller förmågor som gör svaren missvisande och i förlängningen gör att 
studien inte kan generaliseras till övriga befolkningen. Då denna studies urval inte var särskilt 
kontrollerat, utan vem som helst som kom över enkäten online kunde göra den, har det inte 
varit möjligt att specificera urvalet till vissa egenskaper och förmågor. Eftersom studiens 
syfte inte begränsar resultatet till en viss typ av människor ökar detta den kvantitativa 
kvaliteten, men för ett syfte med specificerad urvalsgrupp skulle det naturligtvis vara 
tvärtom. Inte heller har det kunnat styras i vilken situation, tid och vilket rum respondenterna 
svarat på enkäten (förutom att de måste ha varit uppkopplade mot internet och gjort enkäten 
någon gång mellan 11 och 24 april). Det ses enligt Creswell (2014) som problematiskt för 
kvantitativa studier, då tid och rum kan påverka svaren. Men för denna studie upplever 
rapportens författare att det snarare är en fördel att samla in så många olika perspektiv som 
möjligt. Det gäller urvalet i stort - människor av båda könen i åldrarna 20 till 69 (som 
konstaterat i 2.2.3.) har gjort studien i förmodat varierade situationer. Creswell (2014) 
nämner också risker för att respondenter ska ha talat med varandra om enkäten och därmed 
påverkat varandras svar. För denna studie upplevs detta dock inte vara något problem 
eftersom den ju även använder sig av den uppföljande metoden fokusgrupper, där själva 
syftet är att deltagarna ska diskutera sina svar med varandra.  

Vad gäller generaliserbarheten har det redan definierats i 1.5. att eftersom den här studien till 
stor del behandlar kulturella symboler har det bedömts att den inte kommer vara 
generaliserbar till ens västerländsk kultur, eftersom symboler och kulturellt utbud skiljer sig 
inom även den avgränsningen. Dessutom är symboler och kultur föränderlig över tid och 
studiens resultat skulle därmed eventuellt ha blivit ett annat om den gjorts vid en annan 
tidpunkt. Med tanke på dessa begränsningar är generaliserbarhet på grund av urval i denna 
studie inte det största generaliseringsproblemet. Därmed ska också framhållas att ett 
respondentantal på 131 personer naturligtvis inte är underlag nog för en generalisering för en 
hel befolkning. Studien bör ses som en indikation. 

För den kvalitativa validiteten berättar Creswell bland annat om triangulering, att använda sig 
av flera källor med olika synvinklar (2014). Det har använts i fokusgrupperna, då de bestod 
av människor i olika åldrar, med olika sysselsättningar och (i studenternas fall) från olika 
delar av landet. På Creswells inrådan har också samtliga perspektiv från fokusgruppernas 
samtal redovisats för i empirin och inte bara den som överensstämmer med studiens 
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slutsatser, vilket stärker validiteten. I övrigt har också peer debriefing (Creswell 2014) 
använts, då arbetet lästs och kritiserats av likar under dess gång.  

Det finns främst två aspekter som påverkar validiteten för just förklarande sekventiell mixad 
metod. Den ena ställer krav på de som genomför studien att göra ett bra urval för vilken 
kvantitativ data som ska följas upp i de kvalitativa undersökningarna, då fel urval gör de 
kvalitativa förklaringarna missvisande (Creswell 2014). För denna studie har detta parerats 
genom att fokusgrupprespondenterna själva har fått göra enkäten genom en lek innan 
enkätresultaten har diskuterats (se 2.2.5). På det här viset har data samlats in som inte endast 
bygger på rapportens författares urval av intressanta upptäckter. Den andra aspekten berör en 
missvisande matchning i urval mellan kvantitativa och kvalitativa respondenter. Om dessa 
två grupper inte stämmer överens demografiskt blir den kvalitativa respondentgruppens 
förklaringar inte gällande för den kvantitativa respondentgruppens svar. I denna studie har 
emellertid urvalet av kvalitativa respondenter baserats på enkätens demografiska spridning 
(se 2.2.4) för att undvika detta.  

Rapportens författare har arbetat för att hålla sig objektiva under arbetets gång genom att 
bland annat presentera samma geometriska former som svarsalternativ för alla 
populärlitterära genrer, både i enkäten och fokusgrupperna, och inte visa någon preferens för 
något alternativ under fokusgruppernas diskussioner.  
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3. Teoretisk bakgrund  

Att associera två variabler till varandra är grunden till samband, vilket gör att 
teoribakgrunden inleds med hur associationer går till psykologiskt, för att sedan fortsätta med 
kulturell symbolism i geometrisk form. Även tidigare forskning kring uppfattningen om 
geometrisk form kommer att tas upp, och som avslutning innehåller teoribakgrunden 
definitioner av de olika populärlitterära genrer som behandlas i studien.  

3.1. Associationslagarna 

Associationismen var en filosofisk och psykologisk rörelse som hade sin storhetstid bland de 
brittiska filosoferna (bland andra John Locke och David Hume) under främst 16- och 1700-
talet. Dock var det Aristoteles som under sin levnadstid på 300-talet före Kristus utformade 
associationsteorin så som den fortfarande gäller idag. Bakgrunden till associationsteorin var 
idén om att tankar och föreställningar om olika fenomen inte kopplas ihop slumpmässigt, 
utan enligt vissa principer. Aristoteles konstaterade tankeprocessen genom att utforma dessa 
principer till tre olika lagar: likhets-, närhets- och kontrastlagen (Egidius 2014). 

Likhetslagen säger att vi associerar olika föreställningar med varandra om dessa har en viss 
likhet med varandra (Egidius 2014). Detta kan exempelvis vara att en gul boll associeras med 
solen på grund av de visuella likheterna som finns mellan dessa två objekt. Viktigt att 
framhålla är att associationismens likhetslag inte är densamma som den lag med samma 
namn som figurerar inom gestaltpsykologin.  

Närhetslagen säger att vi associerar olika föreställningar med varandra om dessa ligger 
varandra nära i tid eller rum (Egidius 2014). Detta kan exempelvis vara att en bild på en blixt 
associeras med den fiktiva karaktären Harry Potter. Detta då denne bär ett framträdande ärr i 
formen av en blixt i pannan. Således ligger blixten och Harry Potter nära varandra i tid och 
rum. Den associationistiska närhetslagen bör heller inte förväxlas med gestaltpsykologins 
dito. 

Kontrastlagen säger att vi associerar olika föreställningar med varandra om de uppfattas som 
varandra motsatser (Egidius 2014). Detta kan exempelvis vara att mjukt associeras med hårt 
eller varmt med kallt för att de är varandras motsatser och således står i kontrast mot 
varandra.  

3.2. Symboliken i geometriska former 

Vad en symbol står för och dess betydelse kan ses som godtycklig, det vill säga att en 
specifik symbols betydelse snarare beror på den kulturen där den förekommer än vad som är 
naturligt nedärvt i den (Womack 2005). I västerländsk kultur finns det flera olika symboliska 
innebörder i enkla geometriska former (Liungman 2004). Några av dessa geometriska former 
är cirkeln, kvadraten, romben, den uppåtpekande triangeln samt den nedåtpekande triangeln. 

Cirkeln är en av de äldsta symbolerna i västerländsk kultur och är det främst en symbol för 
evigheten, oändligheten, alla möjligheter, det utan början och slut. Inom astrologin är det en 
symbol för den mänskliga själen och inom botaniken används den för att indikera kvinnligt 
kön hos växter med enkönade blommor. Cirkeln kan även betyda ingenting, noll, inga 

möjligheter. (Liungman 2004)  
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Kvadraten är ett uttryck för de två dimensioner som konstruerar en yta. Som symbol betyder 
den främst land, fält, botten, jord. Inom botaniken används den som en symbol för att 
indikera manligt kön hos växter med enkönade blommor. (Liungman 2004)   

Romben, eller den vridna kvadraten, har inget specifikt spektrum av symboliskt innebörd. 
Den brukar dock vara en symbol för diamanten (exempelvis i en kortlek, där ruter heter suit 

of diamonds på engelska), som i sin tur kan associeras med mod och djärvhet. Inom 
botaniken används den som symbol för att indikera okänt eller ej angett kön. (Liungman 
2004)  

Den uppåtpekande triangeln är i västerländsk kultur främst en symbol för treenighet (fader, 
anden och sonen). Det är även en symbol för makt och för fara relaterad till makten. I 
trafikskyltar indikerar den hot eller fara, men även säkerhet för de som observerar skylten. 
Den används bland annat som standardsymbol för att indikera bilens varningsblinkers och 
använts även i varningstriangeln som placeras ut vid olycka. (Liungman 2004)   

Triangeln får som symbol en mer negativ innebörd när den pekar nedåt med spetsen. Den har 
används som symbol för hot och fara (Liungman 2004).  

3.3. Tidigare forskning och experiment 

Det har utförts en mängd tester och experiment i modern tid för att undersöka de känslor och 
värderingar människor lägger in i geometriska former. En studie, från 2012, undersökte 
emotionellt värde i geometrisk form med utgångspunkten i cirklar samt trianglar med spetsen 
pekandes nedåt och spetsen pekandes uppåt. I denna framkom det att även mycket enkla 
geometriska former gav emotionella signaler, utan att vara placerade i en vidare kontext. I 
studiens första experiment fick 87 studenter se bilder av sex variationer på cirklar och 
trianglar med spetsen nedåt och sortera in dessa med antingen otrevliga bilder (exempelvis 
vapen, morrande hundar, ormar) eller trevliga bilder (exempelvis fyrkverkerier, valpar, mat 
och pengar). Den andra delen av studiens experiment utfördes på samma sätt, men cirklarna 
byttes ut mot trianglar med spetsen uppåt. Studiens resultat blev att nedåtpekande V-former 
sågs som hotande och kurviga former som trevliga (Larson, Aronoff & Steuer 2012). 

I en annan studie, från 1997, fick 42 studenter höra påståenden av typen “En x är en bra 
symbol för y”, där x var antingen en cirkel eller en kvadrat och y ett ord, exempelvis 
happiness, walking, quiet, animal, warm och light. De fick senare höra samma påstående, 
men med ordet utbytt mot ett motsatsord, exempelvis sadness, standing, loud, plant, cold och 
heavy. Sammanlagt fick studenterna höra 80 olika meningar och ombads gradera alla på en 
skala från 0 till 5, där 0 innebar att symbolen var dålig och 5 att den var bra. I resultaten fann 
man i många fall hög konsensus i vad som var en god symbol för vad och det framkom 
dessutom att cirkeln föredrogs som symbol. I studiens andra experiment undersöktes istället 
metaforer bland 36 studenter, där de meningar studenterna fick gradera utformades enligt “y 
är en riktig x”. X och y hade där samma betydelser som i den förra studien. Resultatet blev 
inte särskilt starkt förutom i de fall som blev klichéer, som till exempel “love is a real circle” 
och “father is a real square”. I studiens tredje och sista experiment undersöktes analogier 
bland 24 studenter. Där användes meningsformen “en A är för en B som en C är för en D”, 
där A och B är cirkel respektive kvadrat och C och D är de motsatspar av ord som användes 
under studiens tidigare experiment. Dessa meningar formulerades på två olika sätt: antingen 
med kongruens (det vill säga, att om cirkel tidigare i studien hade kopplats till “mamma”, 
fanns orden cirkel och mamma på plats A och C i meningen) eller utan. De påståenden som 
innehade kongruens blev högre graderade. Sammanlagt bedömdes det att symboliska och 
analogiska värden gick bra att matcha till geometriska former, men att metaforer behövde lite 
mer i de fall som inte var klichéer (Liu & Kennedy 1997).  
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Det har även gjorts mer konkreta experiment, där de underliggande värderingarna i 
geometriska former kommit fram i relation till en produkt. Bland annat har olika sorters 
förpackningar studerats, och där låg marknadsföringspsykologen Louis Cheskin i framkant. 
Genom hans många experiment framkom det att en förpacknings utseende spelar stor roll i 
hur vi tycker att exempelvis maten den innehåller smakar eller tvålen den innehåller doftar. 
Han kallade detta för överföring av sinnesupplevelser, sensation transference på engelska 
(Fexeus 2008). Samtidigt som han påpekade att det är svårt att generalisera kring preferenser 
av geometriska former (Cheskin 1957) så framkom det intressanta resultat i ett av hans mer 
berömda experiment. Experimentet började med att han lade en identisk produkt i två olika 
förpackningar, där den ena var prydd med cirklar och den andra med trianglar. Personerna 
som utvärderade produkterna fick inga frågor om vad de tyckte om förpackningarna utan 
istället blev de tillfrågade om vilken produkt de tyckte mest om (Groth 2006). 80 procent av 
de tillfrågade föredrog den produkt som låg i förpackningen med cirklar på och angav som 
orsak att produkten i den cirkelmönstrade förpackningen var av högre kvalitet, trots att 
produkterna i de olika förpackningarna var identiska (Fexeus 2008). Cheskin upprepade 
experimentet gång på gång med olika typer av produkter och fick samma resultat. Cheskins, 
och andra marknadsföringspsykologers, arbete visar att människor påverkas av en 
förpacknings alla aspekter - bland annat material, storlek, färg, form, storlek och typografi 
(Groth 2006).  

3.4. Populärlitterära genrer 

På 1800-talet började man i och med den modernistiska estetiken att på allvar dela upp 
litteratur i högt och lågt. Populärlitteratur, det vill säga romaner skrivna i underhållningssyfte 
som inte tillhör de stora, betydelsefulla verken i litteraturhistorien, har genom historien ofta 
kritiserats för att vara lättåtkomlig, onyttig, passiviserande och dessutom omoralisk för 
särskilt ungdomar att ta del av. Särskilt kvinnor, som både förr och i viss mån även nu 
antagits som lättledda personer, har beskyllts för att konsumera och därmed hålla “dålig” 
litteratur vid liv (Öhman 2002).  

Forskningen i populärlitteratur började på 1970-talet i Sverige, men under 1980- och 1990-
talet ändrades bilden av den som läste populärlitteratur från obildade och svaga grupper i 
samhället till något helt annat. Det framkom att dagens populärlitteraturkonsumenter använde 
sig av denna sortens litteratur, samt andra sorters populära media i form av musik, film och 
TV-program, på ett medvetet och kreativt sätt i vardagen. Dessutom användes populärmedia 
för att uttrycka sig, bearbeta svårigheter och hantera konflikter. Med hjälp av science fiction 
kan vi ställa svåra, etiska frågor om exempelvis genteknik och teknisk utveckling och genom 
kärleksromanen uttrycks relationsproblem, förändringar i familjestrukturer och mycket mer 
(Öhman 2002).  

Genren spelar därför stor roll inom populärlitteraturen. Den sätter upp ramverket för historien 
och berättar vilket ämnesområde som ska gestaltas. Den bestämmer även stilistiskt sett vilka 
medel och litterära tekniker som används. Varje genre har också sin egen historia, som 
skvallrar om hur dess anseende har förändrats med åren (Öhman 2002). Detta kapitel 
kommer behandla teorin bakom de populärlitterära genrer till vilken studien har avgränsats: 
romantik, deckare, science fiction, fantasy och skräck.   

3.4.1. Deckare 

För att kriminalberättelsen, även kallad deckaren, skulle kunna växa fram krävdes först och 
främst ett modernt rättssystem med bevisbörda, vilket inte fanns i alla länder förrän början av 
1800-talet. Kriminalromanen byggde till en början på de äventyrsberättelser från mitten av 
1800-talet där utredning av brott förekom. Skillnaden mot de moderna deckarna ligger först 
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och främst i att i dessa tidiga föregångare användes brottet främst som ett sätt att vissa det 
moderna samhällets framväxande friktioner mellan och missförhållanden i olika 
samhällsklasser. Att skildra samhället och dess problem har gått i arv till moderna deckare, 
men i dessa riktas fokus mot brottet och dess lösning (Öhman 2002). 

I den moderna deckaren finns ofta en skarpsinnig amatördetektiv. Denna styrs av rationalitet 
och kräver fullständig kunskap, och är övertygad om att vägen dit går genom logik och 
analytisk förmåga. Detta har dock en baksida; eftersom detektivens intellekt står över resten 
av samhällets, riskerar hen att bli en outsider. Men fascinationen för det otroliga intellektet 
gör att samhället och sociala faktorer blir bristande skildrat. Brotten utspelar sig i närmast 
perfekta och stabila samhällen i övrigt (Öhman 2002). 

Fascinationen för det rationella fortsatte under vågen av kvinnliga deckarförfattare under 
början av 1900-talet, där Agatha Christie är ett berömt namn. Inte heller i Christies deckare 
om Miss Marple eller Hercule Poirot förekom det någon slags samhällskritik eller ens en 
förklaring till varför den utpekade begått brottet. Istället var det intressant att veta hur denne 
hade gått tillväga och kunnat undgå upptäckt. Kriminalromanen handlade då helt enkelt om 
att hitta lösningen på en gåta (Öhman 2002). 

Men från 1920-talet och framåt blev den hårdkokta deckaren den mest populära deckartypen. 
I denna nya sorts roman spelade samhället stor roll i lösningen av brottets gåta; istället för att 
enskilda individer i ett annars stabilt samhälle utförde brotten, blir det här vanligare att 
ondskan finns mitt i samhället och i de som ansågs vara dess stöttepelare. Den hårdkokte 
detektiven är absolut inte en övermänniska, men utan skryt och med kompetenta handlingar 
visar denne sin pondus. Ofta behandlas detektiven nedlåtande av människor ur de högre 
klasserna, men låter ändå visa att det inte går att sätta sig på dennes integritet. Den hårdkokta 
deckarens hjälte tvekar inte heller inför att kasta sig ut på samhällets gator för att undersöka 
gåtans möjliga lösningar genom att prata med människor, istället för som hos den tidigare 
generationens deckarförfattare se brottet som en tankegåta. Hjältens rena, ärliga personlighet 
bidrar givetvis till att samhällets förfall - eller snarare moralen hos de på högt uppsatta 
positioner i det - blir tydlig i kontrast. I de hårdkokta deckarna kombineras alltså 
framhävande av detektivens kompetens med kritik och utforskande av samhället (Öhman 
2002).  

Vanliga stildrag i den hårdkokta deckaren är bland annat just tydliga skillnader i 
samhällsposition mellan karaktärerna, tydlig integritet hos hjälten (som blir en moralisk 
måttstock för alla övriga karaktärer), första person som berättarperspektiv och 
samhällsproblematik (Öhman 2002). 

3.4.2. Romantik 

Den romantiska romanen är förmodligen en av världens äldsta litterära genrer och har till och 
med kallats för populärlitteraturens ursprungliga form. Öhman refererar till Pulp av Scott 
McCracken, där McCracken påstår att detta beror på att den placerar läsaren i en fantasivärld 
av kärlek och åtrå som kopplas starkt till kvinnor och vad de förmodas vara intresserade av. 
Dessutom har kärleksromanen alltid ansetts som mindre fin än andra genrer. Exempelvis, 
skriver McCracken, sattes krigsepos och hjälteskildringar högre än kärleksberättelser redan 
under antiken, vilket har blivit en tradition in i våra dagar (McCracken 1998 se Öhman 2002, 
s. 47). 

Men kärleksromanens karaktär har ändrats under historien. I de äldre, antika 
kärleksromanerna är oftast kärleksparets relation rätt okomplicerad (förälskelse uppstår 
exempelvis oftast omedelbart), medan det är omvärlden som ställer till med problem för dem 
(till exempel geom familjefejder, skendöd och inbillade svek). Det gör att deras slutgiltiga 
förening hindras gång på gång. I denna sortens roman är huvudpersonerna relativt passiva, då 
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allt “bara händer” dem, och tvingas utstå dessa prövningar. Prövningarna handlar givetvis om 
de älskandes trohet mot varandra och sig själva (Öhman 2002).  

I den moderna kärleksromanen, som uppstod i slutet av 1700-talet, är skillnaderna stora. Det 
som prövas i dessa är inte troheten, utan istället den problematiska relationen mellan kvinna 
och man. Det som står i fokus i den moderna kärleksromanen är ofta kvinnans kärleksval 
(Öhman 2002).  

Om man går över till den samtida kärleksromanen finns det särskilda mönster som iakttagits. 
Öhman citerar här en lista på historiebeståndsdelar från Marilyn M. Lowerys bok How to 

Write Romance Novels That Sell (1983 se Öhman 2002, s. 54): 

1. En kvinna, hjältinnan, möter en man, hjälten, som är högre än henne i socialt avseende 
och dessutom förmögen och världsvan. 

2. Hjälten gör hjältinnan upphetsad men skrämmer henne sexuellt. 
3. Hon är ofta ensam i världen och därför sårbar. 
4. Hjälten är dominant, men hjältinnan är temperamentsfull och känslig och behöver denne 

kraftfulle man. 
5. Trots att han tycks förakta henne, är han berörd av henne och åtrår henne sexuellt. 
6. Hjältinnan söker kärlek, inte bara sex, och betraktar hans begär som 

självtillfredsställelse. 
7. De båda drabbar samman i meningsutbyten. 
8. När hon inte ger avkall på normer och krav, verkar det som om hjältinnan är på väg att 

förlora hjälten. Hon är inte medveten om att han respekterar henne just därför. 
9. En plötslig fara hotar någon av huvudpersonerna och gör att antingen hjälten eller 

hjältinnan förstår att känslan de har för varandra är kärlek.  
10. I sista minuten uppstår en fnurra i handlingen som hotar deras relation. 
11. De två kan äntligen göra sig förstådda med varandra och erkänna att de älskar varandra 

med en kärlek som kommer att vara för evigt. 

3.4.3. Science fiction 

Liksom genrerna skräck och fantasy rör sig science fiction-boken i miljöer och med 
karaktärer som inte existerar, eller eventuellt existerar. Detta gör att dessa historier i viss mån 
är svårare att avgränsa från varandra på samma sätt som deckare och romantik, som oftast är 
mer tydliga i sina mönster. I USA kallar man därför alla sorters historier med fantastiska 
element för fantasy eller fiction, men de särskiljande elementen finns ändå och rättfärdigar 
isärhållandet av genrerna. Vad gäller science fiction innehåller genren ett element som saknas 
i de andra fantastiska genrerna: laborationen med vetenskapliga sanningar (Öhman 2002).  

I likhet med fantasy finns det en främmande, sekundär värld där den vanliga världens 
värderingar och normer vänds upp och ner i science fiction. Men till skillnad från fantasy så 
bygger det främmande och fantastiska i science fiction-romanen på logiska, rationella och 
vetenskapligt underbyggda förklaringar. Därmed saknar science fiction-romanen 
övernaturliga fenomen och kräver att det finns trovärdiga och tänkbara förutsättningar till den 
andra världen i vår nuvarande värld. Öhman använder Michael Crichtons roman Jurassic 

Park som exempel. Det är tänkbart att man kan återskapa dinosaurier genom att hitta deras 
DNA-uppsättning i en fossil av en mygga som sugit blod från en dinosaurie många tusen år 
tidigare. Det är inte ännu möjligt, men det är tänkbart på ett helt annat sätt än exempelvis 
magi är. Saknas denna tänkbarhet har gränsen mellan science fiction och fantasy korsats 
(Öhman 2002).  

En science fiction-roman måste domineras av en logisk innovation som ger tillträde till ett 
nytt perspektiv och den annorlunda världen. Men det finns två strömningar av denna 
förhållandevis unga genre, som slog igenom under 1800-talets industriella revolution. En av 
strömningarna kan representeras av Jules Verne, till vars science fiction-verk räknas En 

världsomsegling under havet (1870) och Den hemlighetsfulla ön (1874). Denna strömning är 
teknikpositiv och skriver om ny teknik ur ett närmast framtidsförutsägande perspektiv. 
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Kritiker menar att detta sker utan att författarna begrundar teknikens ideologiska och sociala 
konsekvenser. Den andra strömningen intar en mer kritisk hållning till tekniken, visar dess 
konsekvenser och använder science fiction-genren till att beskriva och problematisera 
samhället. Här kan H.G. Wells, med titlar som Tidsmaskinen (1895) och The first men on the 

moon (1901), sägas vara en bra representant. Just Tidsmaskinen innehåller flera kännetecken 
för välskriven science fiction. I början av romanen presenteras just tidsmaskinen som denna 
innovation som ger tillträde till en ny värld (den fjärde dimensionen), och som sedan 
dominerar hela handlingen. Trots detta är det inte främst tekniken bakom tidsmaskinen och 
diskussionen om man faktiskt kan resa i tiden som behandlas, utan fokus ligger snarare på en 
samhällsskildring där huvudkaraktären försöker förstå framtidsmänniskorna genom att dra 
paralleller till vår tid. (Öhman 2002). 

Men det var ändå Verne-strömningen och dess ivringar kring framtidens teknik som lyckades 
dominera science fiction-scenen fram till 1960-talet. Det var först då som Wells strömning 
blev mer populär i och med förändringen av det samhälleliga klimatet, där till exempel miljö- 
och kvinnofrågor hamnade på agendan. Där man innan entusiastiskt utforskat möjligheten att 
resa ut i rymden, debatterades människans möjlighet att ta till sig en främmande artificiell 
intelligens i exempelvis Stanislaw Lems Solaris (1968). Därmed gick science fiction-
litteraturen tillbaka till den kritik mot samhället som Wells lade grunden till på 1800-talet. Ett 
ikoniskt verk är Androidens drömmar (1968) av Philip K. Dicks, för de flesta kanske mer 
känd som filmversionen Blade Runner (1982). I den är innovationen androidmänniskan, och 
samhällskonflikten berör kärnvapen, radioaktivitet och mänsklighet (Öhman 2002).  

Cyberpunk är en samtida, populär gren av science fiction där Androidens drömmar ses som 
föregångare. Där är gränsen mellan samtiden och framtiden flytande och suddig 
(cyberpunkromaner skulle alltså kunna utspela sig i en mycket nära framtid) och konkreta 
tidsangivelser, som annars är populära i science fiction, saknas. Innovationerna som berörs är 
till exempel cyberspace, informationsteknik och makten hos multinationella företag och 
konflikterna rör sig om makt genom information i ett senkapitalistiskt och postindustriellt 
samhälle. Även protestekniken är väldigt närvarande som innovation i cyberpunk, där vem 
som helst kan köpa sig en välfungerande kropp och ett vackert utseende med hjälp av 
proteser och genteknik. Detsamma gäller hjärnan, där mikrochips med olika egenskaper kan 
opereras in för att ge karaktärerna nya kunskaper (Öhman 2002).  

3.4.4. Fantasy 

Rötterna i fantasy leder tillbaka långt i tiden, till antikens sagor, myter och epos, och fick sitt 
västerländska genombrott under romantikens tidiga 1800-tal. Exempel på tydliga fantasydrag 
som hängt med sedan dess är att en person får magiska krafter och att det inträffar något från 
en annan värld. Till skillnad från skräckgenren är dock det främmande från en annan värld 
inte odefinierat och innehållslöst, utan bär snarare på mycket innehåll. Den här främmande, 
sekundära världen står i relation till vår “vanliga” värld, men måste vara komplett och logiskt 
uppbyggd. Själva meningen är att det i den andra världen ska vara möjligt att göra saker som 
inte går att göra i den primära världen. Det fantastiska i fantasygenren är helt enkelt allt (i tid 
och rum) som ligger utanför den värld vi lever i, och det sammantaget med kravet på 
trovärdighet innebär att fantasyns paradox är att vara både fantastisk och realistisk på samma 
gång (Öhman 2002). 

Övergången till fantasyns värld kan vara både helt oförmedlad, alltså att man kan träda in i 
den direkt och utan hinder, eller förmedlad, vilket innebär att inträdet sker genom magi. Här 
finns en av skillnaderna gentemot science fiction, där inträdet sker på ett logiskt och rationellt 
sätt. I science fiction är också den andra världen vår värld, eftersom man exempelvis kan resa 
till andra planeter så länge man reser tillräckligt långt, medan fantasyns andra värld är helt 
onåbar. Världarna i science fiction ligger också alltid i framtiden, medan fantasyns världar 
utspelar sig parallellt med vår (Öhman 2002).  
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I det viktorianska Englands fantasylitteratur dominerade öppna sekundära världar där man 
kunde leva ut allt som inte gick att leva ut i det stränga samhällsklimatet. Öppna världar 
definieras som sådana man kan komma till genom att exempelvis trilla ner i ett kaninhål eller 
kliva in i en garderob (Alice i Underlandet och Narnia-serien). Där blir det som att den 
vanliga världen och fantasyvärlden kolliderar. Men postviktorianskt blev de slutna sekundära 
världarna, där vi aldrig ens får veta hur man tar sig till fantasyvärlden, populära. 
Berättelserna utspelar sig helt i den sekundära världen och kopplingarna mellan den och vår 
värld måste läsaren göra själv. Här finns exempel på många fantasyförfattare; den mest kända 
är J. R. R. Tolkien och hans Sagan om ringen. Det är karaktäristiskt för fantasyromanen att 
den börjar med en karta över denna sekundära värld, så att läsaren kan acceptera att placeras 
in i den. Övriga karaktärsdrag för fantasygenren är resan, som gör att genren liknar den 
antika prövningsromanen (som nämndes i kapitel 3.4.2) och bildningsromanen, vilket innebär 
att karaktären lär sig något av resans äventyr. Fantasy kan även vara ödesmättad med 
grandiosa gester som inte skulle få rum i den vanliga världen (Öhman 2002).  

3.4.5. Skräck 

Föregångaren till skräckromanen var en lång, muntlig tradition av folkliga berättelser. Dessa 
gamla historier låg till grund för den gotiska roman som skulle komma att bli populär i det 
sena 1700-talets Västeuropa. Handlingen i den gotiska romanen utspelade sig ofta på 
mystiska, gamla slott med fasansfulla hemligheter (som kunde vara logiska eller 
oförklarliga). Skräckromanens främsta drag är att den behandlar det irrationella, vilket kan 
sättas i intressant kontrast mot att den blev som mest populär under upplysningstiden, som 
präglas av rationalitet. Tidens tankar om vetenskaplig utveckling som ersättare för ett 
kyrkligt samhälle smittade av sig på skräckromanen, som visade på både lockelsen och 
farorna av att leva i ett gudlöst samhälle. I övrigt behandlar också skräckromanen moraliska, 
samtida dilemman och rädslor i den tid litteraturen uppkommit. Ibland kan den också vara 
konservativ, i och med att den behandlar samhällsförändringar och de moraliska 
konsekvenserna av dessa. Som ett exempel från upplysningstiden kan nämnas Frankenstein 
av Mary Shelley, där vetenskapsmannen Victor Frankensteins vilja att befria människan från 
döden leder till det artificiella skapandet av ett monster. Sedan behandlas de katastrofala 
konsekvenserna av monstrets födelse - men kanske främst Victors moraliska beslut - och blir 
en varning om att låta sig uppslukas av alltför stora vetenskapliga ambitioner utan att tänka 
på konsekvenserna. Denna klassiska roman bildade ett mönster för samtida, populärlitterär 
skräck (Öhman 2002). 

Det är typiskt för huvudkaraktärer i skräckromaner att leva som gränsvarelser som tillhör det 
civiliserade samhället, men har en dragning mot det okända. Detta eftersom skräckromaner 
oftast utspelar sig en gränstillvaro där rädslan för det som ännu inte införlivats i civilisationen 
är stor, och där huvudkaraktärernas nyfikenhet för det okända antingen kan bidra till 
hjältedom eller katastrof. Dessutom är berättelsens monster något som inte går att kontrollera, 
vilket bara det är ett hot mot civilisationen och riskerar att bli en förgörande 
“samhällssmitta”. Men detta civilisationshot behöver inte bara komma utifrån. 
Skräckromanen har fått utstå många psykoanalytiska tolkningar, bland annat av dess fader 
Sigmund Freud, där själva kärnan är att skräcken är det primitiva, undanträngda i människan 
som hotar att bryta sig loss från jagets och överjagets kontroll (Öhman 2002). 

Det finns även en tydlig dimension av moral och värdekonservatism hos skräckgenren. Detta 
eftersom, som tidigare genomgånget, skräcken alltid är för något okänt och främmande som 
hotar civilisationen och måste förgöras. I samtida skräckromaner kvarstår gränsmiljön, det 
främmande och okontrollerade skräckelementet och de moralkonservativa värderingarna, 
men den filosofiska samhällskritiken är utbytt mot en inre, psykologisk konflikt mellan det 
civiliserade och det vilda. Även vampyrromanerna, populära att skriva om under senare 
decennier framförallt bland kvinnor, följer detta mönster. I dessa blir Freuds teori om 
självbehärskning i kontrast mot att släppa lös sina drifter extra tydlig (Öhman 2002). 
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4. Empiri 

4.1. Enkät 

Här nedan redovisas empirisk data som framkommit i denna studies enkätundersökning, 
populärlitterär genre för populärlitterär genre. Avsnitten om positiva samband behandlar den 
fråga som formulerades “Vilken geometrisk form förknippar du mest med den litterära 
genren X?”. Avsnitten om negativa samband, i sin tur, behandlar frågan “Vilken geometrisk 
form förknippar du minst med den litterära genren X?”.  

4.1.1. Deckare 

4.1.1.2. Positiva samband 

 

 

 

 

 

 

För genren deckare saknas ett tydligt positivt samband till någon av de geometriska formerna 
i enkätundersökningen. Båda trianglarna, romben och kvadraten låg på ungefär samma 
procentsatser (16-24 procent) som var för sig knappast ger någon majoritet. Men cirkeln låg 
på en ännu lägre nivå, 9 procent, och var alltså den form som få förknippade mest med 
deckare.   

4.1.1.3. Negativa samband 

 

 

 

 

 

 

En majoritet, 60 procent, av respondenterna svarade att den geometriska form som de 
förknippade minst med deckare var cirkeln. Romben och kvadraten fick exakt samma 
procentandel, 15 procent, medan 8 procent valde triangeln med spetsen nedåt. Lägst 
procentandel i undersökningen fick triangeln med spetsen uppåt, som valdes av 3 procent av 
respondenterna.  

Figur 5. Positiva samband deckare 

Figur 6. Negativa samband deckare 
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4.1.2. Romantik 

4.1.2.1. Positiva samband 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten, 66 procent, av respondenterna valde cirkeln som den form de mest förknippade 
med romantik. Romben fick sedan 19 procent av rösterna. Förhållandevis lika procentsatser 
fick de resterande tre geometriska formerna - triangeln med spetsen uppåt, triangeln med 
spetsen nedåt och kvadraten - med 7, 5 respektive 2 procent.  

4.1.2.2. Negativa samband 

 

 

 

 

 

 

Nästan två femtedelar av respondenterna, 39 procent, svarade att det var kvadraten de minst 
förknippade med romantik. 20 procent vardera fick romben och de båda trianglarna, medan 
inte en enda respondent valde cirkeln.  

  

Figur 7. Positiva samband romantik 

Figur 8. Negativa samband romantik 
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4.1.3. Science fiction 

4.1.3.1. Positiva samband 

 

 

 

 

 

 

39 procent valde triangeln med spetsen nedåt som bästa representant för genren science 
fiction. Triangeln med spetsen uppåt fick 27 procent av respondentsvaren. Nästan en 
fjärdedel valde romben som svar, medan cirkeln och kvadraten valdes av 7 respektive 4 
procent.  

4.1.3.2. Negativa samband 

 

 

 

 

 

 

Cirkeln och kvadraten fick 45 respektive 41 procent av respondenternas röster. Romben 
valdes av 8 procent av respondenterna och triangeln med spetsen pekandes nedåt valdes av 5 
procent. Med 2 procent av respondenternas svar blev triangeln med spetsen pekandes uppåt 
den geometriska form som minst antal respondenter valde. 

  

Figur 9. Positiva samband science fiction 

Figur 10. Negativa samband science fiction 
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4.1.4. Fantasy 

4.1.4.1. Positiva samband 

 

 

 

 

 

 

En tredjedel av respondenterna tyckte att romben var den geometriska form de förknippade 
mest med fantasy. De båda trianglarna valdes av 28 respektive 19 procent av respondenterna. 
Cirkeln valdes av 13 procent medan kvadraten valdes av 2 procent. 

4.1.4.2. Negativa samband 

 

 

 

 

 

 

Lite mer än hälften av respondenterna - 53 procent - valde kvadraten som den geometriska 
form med minst anknytning till fantasy. Cirkeln valdes av strax över fjärdedelen av 
respondenterna. Romben och triangeln med spetsen pekandes nedåt fick båda 7 procent av 
undersökningens röster och triangeln med spetsen pekandes uppåt valdes av 5 procent.  

  

Figur 11. Positiva samband fantasy 

Figur 12. Negativa samband fantasy 
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4.1.5. Skräck 

4.1.5.1. Positiva samband 

 

 

 

 

 

 

30 procent av de svarande såg tydligast samband mellan skräck och triangeln med spetsen 
pekandes nedåt. Kvadraten fick 26 procent av undersökningens röster, medan romben fick 19 
procent. Triangeln med spetsen pekandes uppåt fick 15 procent i undersökningen medan en 
dryg tiondel, 11 procent, hade valt cirkeln.  

4.1.5.2. Negativa samband 

 

 

 

 

 

 

En majoritet av de som svarade, 62 procent, tyckte att cirkeln överensstämde minst med 
genren skräck. Kvadraten valdes av 18 procent av respondenterna. Romben och de två 
trianglarna fick 8, 5 respektive 7 procent i undersökningen, där triangeln med spetsen 
pekandes uppåt fick den minsta procentandelen.  

  

Figur 13. Positiva samband skräck 

Figur 14. Negativa samband skräck 
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4.2. Fokusgruppintervjuer 

4.2.1. Deckare 

4.2.1.1. Fokusgrupp 1 

Deltagarna i fokusgrupp 1 refererade till några verk som exemplifierade genren 
(Kommissarie Beck, Män som hatar kvinnor, Sherlock Holmes) men sade sig inte vara så 
intresserade av att läsa eller titta på deckare, även om en preferens för att titta på deckare 
framför att läsa dem framkom. Orsakerna till detta var bland annat den uppfattade 
gåtfullheten hos deckare. En av deltagarna uppgav att denne inte skulle orka läsa en bok full 
av gåtor tills svaren kommer i slutet och tyckte det kändes mer intressant att se sådant på 
film. Ett par deltagare uttryckte dock att det kunde vara spännande att läsa deckare om de 
under läsningen visste lika mycket som detektiven i boken. I övrigt angavs deckarens 
struktur, där ett mord begås, fler dör, ett sista offer räddas och förövaren åker fast, som en 
orsak till att deckaren inte var särskilt populär hos fokusgruppdeltagarna. De uppgav att 
deckarna var för lika varandra och att om man sett en deckare, så har man sett alla.  

När det blev dags för deltagarna att välja vilka former de förknippade mest med deckare 
valde två av dem kvadraten, en triangeln som pekar uppåt och en romben. Deltagarna som 
valde kvadraten förklarade det på två olika sätt. Den ena menade att kopplingen till kvadraten 
berodde på att i deckare letas det mycket i tidningar och arkiv, vilket gav en fyrkantig känsla. 
Den andra höll med, men hade främst logiken som argument för sitt val. Respondenten 
berättade att denne kopplade problemlösning och logiska lösningar till kvadraten, då den 
kändes logisk på grund av att dess sidor var lika långa. Deltagaren som valt romben 
förklarade detta med att romben kändes mest mystisk av de geometriska former som fanns att 
tillgå i studien, och att detta berodde på rombens förmåga att stå på högkant. Respondenten 
lät också romben symbolisera brottsoffret i en deckare:  

A: (...) … Någonting är fel på den för den har liksom vält och står på kanten så då är det 
någonting som har hänt, så det måste man lösa… Vad-vad har hänt med dig romben, varför är 
du så konstig?! 
(...) 
A: Ja, just det, ja, så var det ja! Man bara måste hitta lösningen för att få romben att bli en 
kvadrat igen! 

Deltagaren nämnde också att rombens kantiga utseende fick denne att tänka på en deckares 
många olika vändningar. 

Deltagaren som valde triangeln som pekade uppåt motiverade sitt val med deckarens struktur, 
som diskussionen kretsat kring innan: 

R: Eeh, ja, jag valde trekanten som pekar uppåt, mest för jag tänkte så här några kopplingar 
till den enkla storylinen, det här med att vi har ett brott, och så löser vi det, och så sätter de dit 
förövaren (drar med fingret mellan triangelns tre hörn). Eller, kommer på lösningen, liksom. 
Att det går så.  

När det blev dags för deltagarna att visa vilken geometrisk form de minst förknippade med 
deckaren så valde samtliga cirkeln. Det motiverade de dels med att cirkeln saknade de 
vändningar i storyn som en form med hörn representerar, att cirkeln var för enkel och att den 
gick att likna med att stå och trampa och inte komma någonstans. Dels angavs också 
deckarens råhet som orsak, där cirkeln ansågs för mjuk.  

Resultaten från enkäten, som i mycket liknade deltagarnas egna val, förklarade de med att 
cirkeln var händelselös och tråkig gentemot de andra, spetsigare formerna och att de 
kantigare formerna dessutom gick att koppla till själva mördandet: 
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A: Man kan ju bli dödad av kantiga saker.  
R: Mm. Om man slår i huvudet, eller.  
A: Trianglar och fyrkanter och romber, de är…  
R: De är inte att leka med alltså… 

A: Farliga. Kantiga saker. Cirkel tar mycket längre tid att klubba ner någon med… 

De hittade emellertid på egna anledningar till varför cirkeln skulle kunna vara en bra 
representant för deckare. En av deltagarna liknade cirkeln vid ett förstoringsglas, men sa att 
en sådan koppling kändes ålderdomlig då den moderna detektiven inte använder sig av ett 
sådant.  

4.2.1.2. Fokusgrupp 2 

I fokusgrupp två angav samtliga av deltagarna att de brukade läsa böcker inom genren 
deckare. En av deltagarna tillade dock att denne inte läste så mycket överlag, men om 
deltagaren läste var det oftast deckare.  

Samtliga deltagare valde kvadraten som den form som de mest associerar med deckare. En av 
deltagarna motiverade valet med att denne tyckte att alla deckare liknande varandra och på så 
sätt var väldigt “fyrkantiga”. Något som resterande deltagare verkade hålla med om.  

H: De är väl stöpta i samma form iallafall… men jag tycker ju om dem, men de är ju 
verkligen stöpta i samma form... 
M: Där kan allt hända. 
H: Fast det är ju mord... och utredning... 
T: Och lite trubbel vid sidan av... 
H: De är ju ganska så fyrkantiga. 
(kollektivt “mm”) 

Samtliga deltagare valde cirkeln som den form de minst associerade till deckare. De 
förklarade det med att deckare var något kallblodigt med mord och inte så mysigt och mjukt.  

Resultat från enkäten, som mycket väl stämde överens med deltagarnas svar om vilken form 
minst associeras med deckare, förklarade de med att deckare var kallt och hårt och inte så 
mjukt och mysigt som exempelvis romantik.  

4.2.2. Romantik 

4.2.2.1. Fokusgrupp 1 

Romantisk litteratur föredrogs inte av någon av deltagarna. Orsakerna som angavs var att 
element av romantik ofta ändå finns med i verk från andra genrer och att romantik gör sig 
bättre på film. De hade också lite svårt att definiera romantikgenren och angav att den känns 
lösare än och kan inkluderas i de andra genrerna. När de fick välja vilken geometrisk form 
som bäst stämde in på den romantiska genren valde tre av deltagarna cirkeln, och den fjärde 
kvadraten. 

Deltagaren som valde kvadraten medgav att det var ett val färgat av panik, men motiverade 
det ändå med att denne ville välja en form som kändes komplicerad, då kärlek ibland är 
komplicerat. En cirkel ansågs för sluten och perfekt, medan kvadraten innehöll 
komplikationer. Resten av gruppen höll inte med. Deras val av cirkeln berodde snarare på 
motsatsen; cirkeln ansågs mjuk och mysig, och dess slutenhet visade på att kärleken slutade 
lyckligt. När deltagarna senare fick resonera om varför cirkeln varit så populär i 
enkätresultatet förknippade en av deltagarna den även med den runda formen hos 
förlovningsringar och med evigheten.  
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När deltagarna sedan skulle välja vilken geometrisk form de förknippade minst med 
romantik, valde två deltagare romben, en triangeln pekandes uppåt och en triangeln pekandes 
nedåt. Deltagarna som valde romben motiverade detta med att romben kändes hotfull, som att 
någonting gått snett.  

R: Det är ju typ samma sak som fyrkanten fast den är sned. Men… eeh, ja jag vet inte. Den 
känns mer liksom, vad ska jag säga, hotfull, att den är mer... taggig, så. Tycker jag. 
S (rapportens författare): Mm. 
A: Mer hörn.  
R: Ja. 
S: (skratt) 
A: Fast ändå inte! (skratt)  
R: Ja, men precis. Ja, jag vet inte, men något sådant kanske. Att den symboliserar motsatsen 
till kärlek. 
A: Den har hamnat på snedden lite, känns det som.  
R: Jaa, visst. Då är det nånting som är fel liksom. Säger vi. 
(...) 
A: Näe, det var väl ungefär det som R sa innan med att den, eller jag tycker den hamnat lite 
snett. Den är ju… den är ju kantig och den har hamnat lite snett, som nånting har gått fel, och 
det gör det inte när det handlar om romantik, så… 

Deltagaren som valt triangeln som pekar nedåt förklarade sitt val med att denne kopplade 
denna form mest till science fiction, och att science fiction kändes så långt från romantik som 
går att komma. Den deltagare som valt triangeln som pekar uppåt tyckte dock att triangeln 
som pekar nedåt skulle kunna representera ett hjärta med lite god vilja, och att denna triangel 
kändes lite illuminati (en konspirationsteori med en pyramid som symbol), vilket deltagaren 
inte kände stämde in på romantik.  

4.2.2.2. Fokusgrupp 2 

Två av deltagarna angav att romantik var något de brukade läsa. Den ena av dem nämnde att 
denne ibland läste Harlequinromaner och som yngre vuxen prenumererade på dessa. En av 
deltagarna påstod sig inte läsa romantik.  

På frågan om vilken form som de mest associerade med romantik valde samtliga deltagare 
cirkeln. Två av deltagarna motiverade det med att cirkeln var mjuk precis som romantik. En 
av deltagarna, som även var den som inte läste romantik, motiverade istället valet av cirkeln 
med att den symboliserade evigheten.  

H: Mjukt... 
M: Jaa, mm, mjukt. 
T: Jag tänkte väl evigheten. Den romantiska evigheten. 
H: Jaha... den romantiska evigheten. 
(skratt) 
H: Nää jag tyckte mjukt, runt och gosigt. 
M: Ja, tyckte jag med. Inga kanter. 
T: Jag som form är den ju... det är ju klart. 

Samtliga deltagare valde kvadraten som den form som de minst associerade med romantik. 
De motiverade det med att kärleken, enligt dem, inte var särskild fyrkantig och inrutad utan 
att den kunde se ut precis som helst.  

H: Jag tänkte nog att kärlek och romantik är ju inte speciellt fyrkantigt… det kan se ut hur 
som helst. 
(ett samstämmigt “mmm” i gruppen) 
T: Där är väl jag också... att inte vara så inrutat och så.  

När deltagarna fick höra att enkätresultatet visade på en majoritetskoppling mellan cirkeln 
och romantik förklarade de det med att cirkeln var den enda mjuka formen.  
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T: Jag tror att de är mycket… som, som ni sa… att det är den enda lite mjuka formen utav 
dem. 
H: Mm… så tror jag. 

4.2.3. Science fiction 

4.2.3.1. Fokusgrupp 1 

Science fiction var inte populärt att läsa bland fokusgruppdeltagarna, men ett par av dem 
kunde tänka sig att titta på science fiction ibland och de påstod sig vara väl införstådda med 
vad genren handlar om. Dock resonerade de lite om att science fiction kanske främst var 
populärt hos den äldre generationen, som tittat på Star Trek.  

Två av deltagarna valde triangeln som pekar uppåt och de andra två valde triangeln som 
pekar nedåt. De som valt det förra motiverade det med att den uppåtpekande triangeln 
visuellt liknade ett rymdskepp i ett spel de spelat, där handlingen gick ut på att skjuta ned 
fallande meteoriter med skeppet. Dessutom påpekade en av dessa deltagare att den 
uppåtpekande triangeln också liknade en varningsskylt och förknippade detta med den farliga 
miljön på ett rymdskepp.  

De deltagare som valt triangeln som pekar nedåt gjorde detta av två anledningar. Den ena 
påstod sig också ha tänkt på rymdskepp, men tyckte att den nedåtpekande triangeln passade 
bättre som representant för skeppet än den andra triangeln då den ser ut att sväva i luften. 
Den andra deltagaren valde den nedåtpekande triangeln då denne fick känslan av något slags 
emblem. Det första exemplet som kom upp var Star Trek-uniformernas emblem, men det 
visade sig efter diskussion att dessa var formade som uppåtpekande trianglar. Deltagaren 
nämnde dock även Iron Mans bröstemblem som exempel på varför emblemkänslan 
uppkommit.  

När deltagarna ombads välja vilken form som de förknippade minst med science fiction valde 
samtliga cirkeln. Förklaringarna till detta löd att cirkeln kändes för mjuk och organisk för att 
kopplas till science fiction, som uppfattades metallaktigt, hårt och kantigt:  

H: Det var nog det jag sa innan också, alltså, sci-fi, rymdskepp, rymden och sådana grejer det är 
väldigt kantigt, och… 

(...) 
L: Jag tänker mest att det är kliniskt, allting. Alltså att det ska vara metall, det ska vara 
kantigt… 

Övriga: Jaa, ja precis. 
(...)  
A: Jaa det var väl… med, jag tänkte på det H sa, att det ska ju vara kantigt och metalligt, metall 
är sällan runt, liksom, det är kantiga grejer och liksom fyrkant, kantigt eller triangel och sånt. 
Runt… det är för organiskt…  

När deltagarna fick höra om enkätresultaten förklarade de den höga preferensen för trianglar 
och den låga för cirklar så som de förklarat det innan, men la till en del aspekter. Bland annat 
tyckte en deltagare att det var märkligt att triangeln som pekade uppåt associerades med 
science fiction, då denne associerade den med religion överlag och treenigheten mer 
specifikt. Denna deltagare menade att religion är motsatsen till science fiction. En annan 
deltagare försvarade sitt val av den nedåtpekande triangeln med att den uppåtpekande känns 
trendig nu, och att den nedåtpekande därmed kändes mer som framtiden.  
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4.2.3.2. Fokusgrupp 2 

Fokusgrupp 2 var inte särskilt förtjusta i science fiction. En av deltagarna uppgav att science 
fiction var jobbigt, medan en annan hade tittat på genren någon gång ibland. Alla deltagare 
uppgav dock att de var underförstådda med genrens innehåll. En av deltagarna valde 
triangeln som pekar nedåt, och såg det mer som en symbol för sina åsikter om genren snarare 
än om genren i sig själv:  

H: (skratt) Ja… hur ska jag motivera det? Vet jag inte egentligen... det är väl bara, det är nedåt 
kände jag bara… tummen nedåt. 

Deltagaren förklarade sina åsikter med att denne inte var förtjust i science fiction, inte som 
sin man.  

H: Nää men det är ju sådär… Jag kan inte riktigt motivera det. Jag tittar ju på det ibland men 
inte så mycket, inte som gubben hemma som älskar sådana där overkliga saker och så… Flyger 
över husväggar och så. 

En annan deltagare valde kvadraten och berättade att valet skedde på känsla. Deltagaren 
frågade dock om det fanns skillnader i hur män och kvinnor tänker, vilket rapportens 
författare inte kunde svara på. På motfrågan - om deltagarna trodde att det var någon skillnad 
- svarade de jakande. I alla fall när det gällde science fiction var det olika, trodde två 
deltagare: 

H: (...) men science fiction tror jag… Nu kanske jag har fördomar… men tror att det är mer 
killar som tittar på sådant. 
M: Det tror jag med. 

Den tredje deltagaren valde triangeln som pekar uppåt, och motiverade det med att det var 
något denne kände igen från hjältesymboler. Någon specifik hjälte kunde deltagaren dock 
inte nämna. 

När det var dags att undersöka deltagarnas negativa samband mellan geometrisk form och 
science fiction valde två av dem cirkeln och den tredje kvadraten. De som valt cirkeln 
förklarade det med att science fiction inte kändes så mjukt utan hårt, kallt och relativt fritt 
från hjärtan. Deltagaren som valde kvadraten motiverade valet med att science fiction inte 
kändes inrutat och begränsat.  

När deltagarna upplystes om enkätens resultat och att trianglarna där hade hamnat i topp så 
utökade de sina resonemang. De trodde att det kunde bero på att trianglar är en välexponerad 
form och en av deltagarna associerade till militären och dess grader, som uttrycks genom 
trianglar. I sitt resonemang pratade deltagaren om militärens makt.   

4.2.4. Fantasy 

4.2.4.1. Fokusgrupp 1 

Fantasy som litterär genre var deltagarna mycket bekanta med. En uppgav att det var nästan 
den enda genre denne läste, medan de andra påstod sig ha läst mycket fantasy när de var 
yngre. När det kom till vilka geometriska former de mest förknippade med genren valde en 
romben, en triangeln som pekar uppåt, en kvadraten och en cirkeln.  

Deltagaren som valt romben förklarade sitt val med att denne hade spelat olika spel om 
magiska världar där diamanter förekommit, och liknade då romben vid en sådan. Men 
deltagaren framhöll ändå att den främsta anledningen till att romben valdes var att den såg 
mystisk, udda och asymmetrisk ut i jämförelse med de andra geometriska formerna. Den 
deltagare som valt triangeln som pekade uppåt motiverade sitt val med att fantasy kändes 
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spetsigt och associerade till japanska seriers bildspråk. Valet av kvadraten motiverade 
deltagaren det gällde dels som ett panikartat val. Men dels resonerades det också om att 
fantasy inbegriper mycket:  

A: (...) Fantasy känns så svårt att greppa för det kan vara så mycket så det känns som det finns 
väl en anledning till att vi valde så olika, för det är väl så att det är svårt att sätta en form på det 
för det kan vara liksom så mycket olika… det kan vara både dåtid och nutid och framtid och 
liksom, eh, mer likt nutid men ändå jättekonstig sagovärld liksom så det blir så svårt att sätta 
form på det. 
A: (...) Kanske någonting med att fantasy oftast är sagoliknande så det är en bok, kanske eller 
nånting.  

Deltagaren som valde cirkeln hade dock ett annat perspektiv på vad deltagaren som valt 
kvadraten tänkte: 

L: (...) det är väl lite som A sa fast jag tänker på ett annat sätt, att det är sin lilla värld liksom, att 
det alltid finns plats i den här lilla cirkeln. Och att typ det alltid, nästan överhängande alltid, är 
goda mot det onda så man tänker, liksom, godheten är cirkeln och det är magi och… fan och 
hans moster.  

När deltagarna fick i uppgift att välja den geometriska form de förknippade minst med 
fantasy blev resultatet något mer likriktat. Två valde triangeln som pekar nedåt, en valde 
cirkeln och en valde kvadraten. Valet av triangeln berodde enligt deltagarna på att den hade 
en så stark science fiction-koppling. Den deltagare som valde cirkeln motiverade det med att 
cirkeln kändes mest vardaglig och därmed inte passande för en genre med övernaturliga 
inslag. Att formen var vardaglig var också den motivering som deltagaren som valde 
kvadraten använde sig av, men där med tillägget att i fantasyvärlden inte kändes så fyrkantig 
och att det var viktigt att “think outside the box”. När enkätresultatet diskuterades och 
kvadratens knappa majoritet som negativt samband uppdagades, höll resten av deltagarna 
med om denna förklaring.  

4.2.4.2. Fokusgrupp 2 

Två av deltagarna angav att de läste och gillade fantasy medan en av deltagarna angav att 
denne varken läste eller tittade på fantasy. En av de deltagarna som gillade fantasy jämförde 
genren med science fiction, som denne ogillade. Trots att dessa genrer båda är orealistiska 
tyckte deltagaren att fantasy var finare än science fiction.  

H: Men det talar ju mot mig själv... det är ju väldigt påhittat egentligen. Men det är mycket 
finare för mig med fantasy. 

När deltagarna fick välja vilken form de mest associerade till fantasy valde två romben och 
en triangeln som pekar uppåt. En av deltagarna som valde romben motiverade det med att 
denne tyckte att romben kunde se ut hur som helst och vridas på olika sätt. 

H: (...) Ja.. men den där (pekar på romben) är liksom… den kan se ut precis hur som helst... 
man kan vända den åt alla håll… (...) 

Den av deltagarna som tyckte att triangeln som pekar uppåt stämde bäst in på fantasy hade 
svårt att motivera varför och hade svårt att bestämma sig för en av formerna.  

T: Jag tog den här trekanten (pekar på triangeln pekandes uppåt) och för första gången känner 
jag att jag inte riktigt kan ge en bra motivering… för jag velade bland så många. Jag skulle velat 
haft tre. (...) 

När deltagarna fick välja vilken form det minst associerade till fantasy valde två kvadraten 
och en triangeln som pekar nedåt. De som valde kvadraten motiverade det med att inom 
genren fantasy var det fritt spelrum och en kvadrat var något man associerade med 
begränsningar.  
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H: Nä, men det är likadant där som det var med romantik, det är fritt spelrum liksom… det 
finns inte så mycket begränsningar… Det är vackert åt alla håll och kanter. Inte så stelt. 
T: Jag har samma motivering som på den där andra… att det inte är så där begränsat. 

När deltagarna fick veta att enkäten visade på ett negativt samband mellan kvadraten och 
fantasy utökade de sitt resonemang med att fantasy kan vara vad som helst. 

T: För att fantasy kan vara precis vad som helst. En kvadrat är bara en kvadrat. 
M: Så begränsad. 

4.2.5. Skräck 

4.2.5.1. Fokusgrupp 1 

Omdömena om skräck varierade i fokusgruppen. Två av deltagarna var negativt inställda till 
skräck och använde ord som “läskigt” och “ogillar”. En av deltagarna var däremot positivt 
inställd, och var också den som inledande nämnde en skräckförfattare (Stephen King). Senare 
kom också verken Låt den rätte komma in och Frankenstein upp i diskussionen. Bland 
deltagarna som inte uppskattade skräck så mycket fanns en skepsis kring om det verkligen 
går att läsa skräck och bibehålla spänningen genom en hel bok. Dessa deltagare gjorde det 
tydligt att de föredrog skräck genom filmmediet framför litteratur.   

Tre av deltagarna valde romben som den geometriska form de förknippade mest med skräck. 
Motiveringarna till det löd som för andra genrer att romben känns mystisk, avvikande, läskig, 
att det inte är tydligt vad den står för och att det inte går att veta vad som döljer sig bakom 
dess hörn. Att den står på högkant kändes obehagligt.  

L: Men jag håller med de andra, att den är… den är inte så logisk, eller, den är obehaglig. Typ. 
Den står på högkant, det ska den inte göra.  

Den fjärde deltagaren valde trekanten som pekar uppåt och berättade att valet kan ha berott 
på att denne inte hade någon större erfarenhet av skräck och därmed hade svårt att associera. 
Deltagaren nämnde dock ändå att det denne haft i tankarna vid valet var triangeldrama och att 
deltagaren visualiserade en person i mitten av triangeln som inte visste var fara lurade i något 
av de tre hörnen.  

Vad gällde de negativa sambanden valde alla deltagare cirkeln som den geometriska form 
som de förknippade minst med skräck. Mjuk, trygg och varm, löd motiveringarna. Det var 
också de möjliga orsakerna de angav när de fick höra om att samma resultat påträffats i 
enkäten. Att kvadraten och triangeln med spetsen pekandes nedåt låg i topp bland enkätens 
positiva samband med skräck förklarade de med att triangeln är hotfull och kan spetsa någon 
och att kvadraten symboliserar instängdhet, en bur eller en trång cell, och att man är fast. 
Deltagarna refererade en del till olika episoder från skräckfilmserien Saw.  

4.2.5.2. Fokusgrupp 2 

Det var blandade åsikter om skräck hos fokusgruppens deltagare, även om de inte läste 
skräck. En deltagare uppgav att denne tyckte om att titta på så läskiga skräckfilmer att 
deltagaren inte vågade gå och lägga sig sedan, en undvek skräck och den tredje sade sig vara 
lättskrämd, men tittade ändå på “äckliga” filmer.  

Även här valde en deltagare triangeln som pekar nedåt baserat på att denne inte tyckte om 
genren, och triangeln symboliserade då tummen ner. Även en annan deltagare valde triangeln 
som pekar nedåt, men hade en annan anledning: 

M: Varning… 
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Den tredje deltagaren valde kvadraten, motiverat med att skräck är precis lika vidrigt hela 
tiden. En annan deltagare stämde då in och sa att skräcken också kan beskrivas som fyrkantig 
på ett liknande sätt som deckare.  

När deltagarna skulle välja vilken geometrisk form de minst tyckte stämde in på 
skräckgenren valde samtliga cirkeln. Orsakerna till detta var att skräck var allt annat än 
kärlek: 

H: Ni kunde lika gärna ha haft ett hjärta här. 
(skratt) 

Efter att de informerats om enkätens resultat för skräck resonerade deltagarna ytterligare. Att 
triangeln som pekar nedåt och kvadraten var populära bland enkätrespondenterna förklarade 
en deltagare med att triangeln var destruktiv och kvadraten instängd. De andra deltagarna 
instämde och beskrev nedåtpekande som negativt och en varning. Enkätresultatets negativa 
samband mellan skräck och cirkeln förklarade de med att runda former är lugnande.  

4.2.6. Genrers likheter och olikheter 

4.2.6.1. Fokusgrupp 1 

Deltagarna i fokusgruppen ansåg att science fiction och fantasy låg nära varandra, i och med 
att båda ansågs övernaturliga och sagoaktiga. Även skräck och deckare ansågs ha vissa 
likheter, liksom skräck och science fiction: 

L: Skräck och sci-fi är ju också ganska lika om man tänker Alien och så… 

A: Ja. 
R: Ja, jo, det är sant. Det är sådana som man inte vet, också, man kan inte greppa sci-fi liksom, 
som Alien så är det ett mystiskt monster som ingen känner till på det här rymdskeppet. 

Överlag kunde fokusgruppen mer eller mindre se både likheter och skillnader mellan alla 
genrerna, men förstod ändå att teman, miljöer, aspekter och så vidare från en viss genre inte 
flyttar över hela historien till den genren:  

L: (om deckare) Sen att det är kanske att någon har gjort det på grund av kärlek, men det är inte 
det som är… temat på något sätt.  
(...) 
L: Om man tänker typ Game of Thrones så är det ju jättemycket av ALLTING… 

A: Jo, jaa! 
L: Då är det ju skräck och mord och det är kärlek och det är… mm, väldigt mycket 
detektivarbete. 

 
4.2.6.2. Fokusgrupp 2 

Deltagarna var överens om att fantasy och science fiction var de genrer som var mest lika 
varandra, även om diskussionen också rörde deckare och romantik en stund. De genrer som 
deltagarna tyckte var mest olika var skräck och romantik (men en deltagare tyckte att dessa 
två genrer var lika eftersom de är lika känslomässiga) samt romantik och science fiction. 
Motiveringen för det sistnämna kom från en deltagare, som hävdade att kärlek är äkta och 
science fiction inte är det.  
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5. Resultat 

5.1. Analys 

5.1.1. Deckare 

Från enkätsvaren framkom inga tydliga svar på vilken geometrisk form som främst 
associerades med deckaren, utan kvadraten, triangeln som pekar uppåt och romben fick 
liknande andel svar. I fokusgrupperna var det dock kvadraten som var populärast och 
associerades till enligt både likhetslagen (deltagaren som tyckte att kvadraten fysiskt påminde 
om arkiv och tidningar) och närhetslagen. Det senare då åsikterna om att kvadraten är logisk 
och att något kan vara fyrkantigt skrivet grundar sig i närhetslagen, där något har funnits nära 
i tid och rum (Egidius 2008). Associationen om att en kvadrat är logisk stämmer också in på 
den litterära teorin om den klassiska deckaren, vilken lägger större fokus på logik (Öhman 
2002). Att det finns två olika uppfattningar om deckare bekräftades också av att en 
fokusgruppdeltagare kunde tänka sig ett samband med cirkeln baserat på en 
likhetsassociation med ett förstoringsglas, men påpekade att det speglade mer en deckare som 
den var förr och inte nutidens deckare.  

En deltagare valde triangeln med grund i deckarens enkla grundstory med tre hållfasta 
punkter. Enligt Liungman är triangeln en stark symbol för treenigheten (2004), kopplingen 
mellan tre ting som blir ett, vilket då verkar ha överförts på deckarhistorien istället för 
Bibeln. Men eftersom triangeln också är en symbol för makt, fara och spänning (Liungman 
2004) finns det andra möjliga samband mellan den och deckare. Detta eftersom deckare är en 
spännande genre där svaren avslöjas först i slutet (som framkom i en av fokusgrupperna) och 
den hårdkokta deckaren ofta präglas av maktspel mellan samhällsklasser och farorna i det 
(Öhman 2002).  

Vad gäller den sammankoppling med romben som en deltagare uttryckte så kan den förklaras 
med att bristen på tydlig symbolisk koppling till romben (Liungman 2004) hos deltagarna 
istället får symbolisera mysteriet, det okända. Romben likhetsassocieras också till kvadraten, 
då dess fysiska form är en vriden kvadrat. Att den just är vriden på högkant gör att kvadraten 
förlorar sin symboliska kraft som stabil (Liungman 2004) och får därmed en annan innebörd; 
något (brottet) har hänt som rubbat det stabila, vilket stämmer bra in på den litterära teorin 
om deckarens uppbyggnad med ett brott som skakar ett i övrigt välordnat samhälle (Öhman 
2002).  

Deckarens närhetsassociationer till mord och kallt blod visade sig när enkätdeltagarna 
diskuterade varför enkätresultatet såg ut som de gjorde, och då diskuterade hur spetsiga 
former var farliga och potentiella mordvapen. Det visade i sin tur en tydlig likhetsassociation 
till den första närhetsassociationen och bekräftade även det som framkom i Larson, Aronoff 
och Steuers studie om att människor kopplar ihop spetsiga former med fara (2012). Än 
tydligare blev bekräftelsen i studien då nästan alla deltagare förklarade deckarens mycket 
starka negativa samband (och därmed kontrastassociation) till cirkeln med att en cirkel är 
mjuk, mysig och enkel. Det är egenskaper som stöder att deltagarna i Larson, Aronoff och 
Steuers studie uttryckte en positiv preferens för rundare former (2012).  
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5.1.2. Romantik 

I enkäten och båda fokusgrupperna fanns ett väldigt tydligt positivt samband mellan romantik 
och cirkeln. Förklaringarna angående detta rörde sig kring att cirkeln var den enda mjuka 
formen som fanns representerad, och att den kändes mjuk, evig, enkel och mysig precis som 
romantik. I Liu och Kennedys studie framkom att cirkeln ofta associeras till just positiva och 
varma ord, och att deltagarna där hade haft hög konsensus i klyschan “love is a real circle” 
(1997). Fokusgrupperna likhetsassocierade även cirkeln med exempelvis en förlovningsring, 
en symbol för giftermål. Detta knyter an till cirkelns långa tradition som symbol, där den 
berör bland annat evigheten, den mänskliga själen och det utan början och slut (Liungman 
2004).  

Den geometriska form som hade tydligast kontrastassociationer till romantik var kvadraten. 
Den ses traditionellt som en symbol för det maskulina (Liungman 2004), vilket kan ställas i 
kontrast med att enligt symbolteori är cirkeln en symbol för kvinnlighet (Liungman 2004). 
Den romantiska genren är något som sammankopplats med kvinnans intressen, preferenser 
och status sedan många hundra år och även färgat av sig på genren. Det betyder att 
romantiken setts som lågstatuslitteratur på grund av kvinnornas låga status i samhället under 
historien (Öhman, 2002). Respondenternas preferens för cirkeln i kombination med 
romantisk litteratur kontrasterar alltså mot Cheskins förpackningsstudier (Fexeus 2008), då 
cirkelmönstrade förpackningar föredrogs och ansågs vara av bättre kvalitet. 
Fokusgruppdeltagarna motiverade emellertid valet av kvadraten som antiromantisk med att 
den känns för inrutad och logisk, vilket inte stämde med deras uppfattning om kärlek. 
Sambandet till något inrutat kan förklaras med att cirkeln symboliserar land och fält 
(Liungman 2004), som ju innebär en avgränsad yta.  

5.1.3. Science fiction 

Enkätresultatet redovisar att 66 procent tyckte att någon av trianglarna var den geometriska 
form de mest förknippade med science fiction, medan bara 7 procent svarade att någon av 
trianglarna var den form de minst förknippade med genren. Triangelns starka koppling till 
science fiction bekräftades i fokusgrupperna, där den till största del hamnade genom 
likhetsassociationer. Dessa associationer rörde exempelvis rymdskepp, pil nedåt och 
varningsskyltar. Men det fanns även intressanta närhetsassociationer. Den mest populära av 
dessa var triangeln som ett emblem förknippat med superhjältar och militär, där vissa 
fokusgruppdeltagare refererade till specifika karaktärer medan andra bara hade en känsla av 
ett samband. Detta kan relateras till triangelns symboliska koppling till hot, fara, spänning 
och makt (Liungman 2004), som generellt är närvarande i hjältehistorier. Men att deltagarna 
har refererat till specifika karaktärer vittnar till största del om kulturell närhetsassociation.  

De negativa sambanden till science fiction domineras i enkätsvaren av cirkeln och kvadraten, 
med 45 respektive 41 procent av rösterna. Dessa geometriska former var även de 
fokusgrupperna valde som minst förknippade med science fiction. Valet av kvadraten 
förklarades då med att science fiction inte kändes inrutat och begränsat, vilket är en av 
kvadratens symboliska betydelser (Liungman 2004). Detta kan jämföras med fantasy, då det 
enligt fokusgrupperna ibland var svårt att skilja fantasy och science fiction åt. Även för 
fantasy angavs kvadraten nämligen som kontrastassociation vid ett par tillfällen av precis 
samma anledning. Men cirkeln var desto mer impopulär i fokusgrupperna, som menade att 
den var för mjuk och organisk för science fiction. Till genren tillskrev de nämligen 
egenskaper som kall, hård och metallisk. Ett av science fictions viktigaste element är tekniska 
innovationer (Öhman 2002), vilka per definition alltså inte är organiska (tänk exempelvis på 
cyberpunkens protesteknik) och gör det negativa sambandet till cirkeln förståeligt.  



 39 

5.1.4. Fantasy 

Likt deckaren fanns det inget tydligt samband mellan någon geometrisk form och fantasy i 
enkätresultaten. Mest populär bland de positiva sambanden blev dock romben, som fick en 
tredjedel av rösterna. Fokusgrupperna motiverade valet av romben återigen med att romben 
upplevdes som mystisk och att formen hade förekommit i diamantform i fantasyspel. Den 
symboliska kopplingen till romben är just diamanter och med dem en djärvhet (Liungman 
2004). Djärvheten går att närhetsassociera till de prövningar som hör en fantasyroman till 
(Öhman 2002).  

En deltagare likhetsassocierade även fantasy med cirkeln, som för denne symboliserade ett 
jordklot. Detta kopplar an till fantasyns sekundära värld (Öhman 2002), där deltagaren 
menade att allt var möjligt och att det alltid fanns plats, magi och godhet. Cirkelns 
symboliska tradition, som inbegriper alla möjligheter och oändlighet (Liungman 2004) 
samstämmer med detta. Denna deltagare uttryckte också högst preferens för fantasy av alla i 
fokusgrupperna, och knyter därmed an till både Larson, Steuer och Aronoffs studier (2012) 
och Cheskins experiment (Fexeus 2008). I det förstnämnda associeras ju cirkeln med mer 
positiva värden än kantiga former (Larson, Steuer & Aronoff 2012) och i det sistnämnda 
upplevdes ju cirkelmönstrade förpackningar innehålla en mer högkvalitativ vara (Fexeus 
2008).  

De två variationerna av triangeln var också relativt populära i enkätundersökningen. Det kan 
sättas i relation till att science fiction och fantasy ansågs lika som genrer av båda 
fokusgrupperna och därmed delade drag, vilket också framkommer i litteraturteorin där 
skillnaderna mellan de två genrerna främst ligger i vilken typ av sekundär värld som skildras 
(Öhman 2002). Därmed är liknande resultat mellan fantasy och science fiction inte särskilt 
överraskande.  

Däremot skilde fokusgrupperna på fantasy och science fiction då det kom till negativa 
samband. Ett par deltagare motiverade sina val av den nedåtpekande triangeln med att den 
var för förknippad med science fiction för att kännas som fantasy. Men i likhet med 
enkätresultatet var det kvadraten som ansågs stämma minst in på fantasy. Detta motiverades 
med att kvadraten var för stel, begränsad och vardaglig för att representera fantasy på ett bra 
sätt. Det kan jämföras med analysen om rombens position gentemot kvadraten i 
analyskapitlet om deckare (se kapitel 5.1.1) - att romben är en kvadrat som vridits på högkant 
blir en symbol för att stabiliteten har rubbats.  

5.1.5. Skräck 

I enkätresultatet fick inte skräck något entydigt resultat. Nästan en tredjedel av de svarande 
valde triangeln som pekar nedåt som bästa representant för skräck, men kvadraten hamnade 
inte långt efter. Larson, Steuer och Aronoffs studie om psykologiska associationer till 
geometriska former fick resultatet att spetsiga former, och speciellt den nedåtpekande 
triangeln, upplevs hotfulla och farliga (2012) eller, som i Cheskins studie, bara inte föredrogs 
(Fexeus 2008). Parallellen till skräck som litterär genre är därmed att de obehagskänslor som 
är sammankopplade med skräckböcker eller skräckfilm verkar översättas psykologiskt till 
fara och hot och konkretiseras symboliskt i den nedåtpekande triangeln. I fokusgrupperna 
förklarades sambandet med att triangeln upplevdes destruktiv och som att den kunde spetsa 
någon.  

Fokusgruppernas egna val inkluderade även romben. Det fick, i likhet med de andra genrer 
där den figurerat, sin förklaring i att romben upplevdes som mystisk, udda och instabil. I 
litteraturteorin om skräck beskrivs karaktärerna som gränsvarelser och monstret som udda 
och ett främmande hot (Öhman 2002), vilket kan jämföras med rombens uppfattade 
betydelser.  
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Att kvadraten hamnade på en hög placering i enkätresultatet förklarade fokusgruppdeltagarna 
med att den kändes instängd, som en bur eller cell. Här gavs dessutom referenser till 
skräckfilmer där man sett exempel på detta. Eftersom kvadrat symboliskt betyder yta, land 
och fält (Liungman 2004) går det att dra en likhetsassociation till burar och stängda 
utrymmen; en kvadrat är ju begränsad i sin natur.  

De negativa sambanden var väldigt tydliga i både enkäten och fokusgrupperna - cirkeln 
ansågs inte “vara” skräck. Fokusgrupperna var i princip enhälliga om att detta hade sin 
anledning i att cirkeln uppfattades som mjuk, trygg, varm och kärleksfull, vilket 
kontrasterade mot skräck.  

5.2. Slutsatser 

5.2.1. Allmänt om slutsatserna 

Den här studien är det första i sitt slag vad gäller just samband mellan geometriska former 
och populärlitterära genrer. Det innebär att den varit explorativ och att samband för samtliga 
genrer inte har kunnat garanteras. Även om studien innefattar flera intressanta diskussioner 
för samtliga geometriska former och genrer är det inte alla upptäckter som är såpass 
underbyggda att slutsatser kan dras generellt. Därmed har rapportens författare valt att endast 
inkludera de samband som fått stöd av åtminstone 60 procent av rösterna i 
enkätundersökningen i slutsatserna, för att säkerställa att slutsatserna bygger på en majoritet. 

5.2.2. Positiva samband  

• Romantik hör ihop med cirkeln. 

Analysen visade att cirkeln och genren romantik har ett mycket starkt positivt samband. Detta 
beror på uppfattningen om att kärleken är mjuk, varm och positiv, vilket inte är förenligt med 
skarpa hörn och kanter. Dessutom blir cirkelns slutna form en symbol för det som varar för 
evigt.  

• Science fiction hör ihop med trianglar. 

Science fiction och de båda variationerna av trianglarna har även de ett mycket starkt 
samband. Detta beror på att science fiction uppfattas som en futuristisk, metallisk och hård 
genre, där teknik betonas istället för det organiska. Dessutom närhetsassocieras trianglar 
starkt till science fiction genom tidigare kulturella erfarenheter. Trianglar har med andra ord 
varit vanligt förekommande visuellt i science fiction.   

5.2.3. Negativa samband 

• Cirkeln fungerar inte ihop med deckare och skräck. 

Cirkeln hade ett starkt negativt samband till både deckare och skräck. Detta beror på att både 
skräck och deckare innehåller hotfulla och brutala element som ställs i kontrast mot cirkelns 
runda, uppfattat snälla och positiva former.  
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5.3. Avslutande diskussion  

Den primära svårigheten i denna studie har varit att området har varit så outforskat. De 
tidigare studier vi har funnit om tolkning av geometriska former har varit mer renodlat 
psykologiska än denna och att hitta lämplig teori att analysera empirin genom har varit en 
utmaning. En bit in i arbetet insåg vi författare att en del studier helt enkelt får en mycket 
större tonvikt på empiri än teori, och sådan är denna.  

Även om - eller kanske på grund av att - geometriska former och populärlitterära genrer kan 
sägas vara välkända som både begrepp och i betydelse (att veta hur en kvadrat ser ut och vad 
en deckare handlar om är i princip allmänkunskap) har det varit svårt att hitta trovärdiga 
källor som redovisat detta. Böcker och symboluppslagsverk är i regel mer försiktiga med att 
tala om vad för symboler som kan läsas in i en geometrisk form och hur den uppfattas än 
mindre nogräknade hemsidor, vilket har begränsat studien en del. Ofta har vi författare 
bedömt de mindre hemsidornas exempel på betydelser som rimliga, men funnit dem omöjliga 
att använda i ett akademiskt arbete. Tvärtom gäller för teori om de populärlitterära genrerna. 
Där har det varit svårt att hitta källor som på ett grundläggande sätt beskriver dragen hos de 
respektive genrerna, medan det har funnits många djupare analyser att tillgå inom 
litteraturvetenskapen. Dessa har generellt varit så avancerade att de blivit irrelevanta för detta 
studieområde. Därför har mycket möda lagts på att finna en bra balans i teorin om både 
geometriska former och populärlitterära genrer. 

En annan sak som fascinerat under arbetet med denna studie har varit omfattningen på de 
betydelser människan är kapabel att läsa in i enkla former. Många gånger har respondenterna 
förvånat med utvecklade och resonerande svar kring varför en viss form är mer lämplig som 
representant för en genre än en annan. Att tänka på hur geometrisk form då (oftast) 
samverkar med andra grafiska element, färger, typsnitt med mera på ett bokomslag skapar då 
intressanta funderingar om vilken rik tolkning som kan uppkomma vid en sådan, kombinerad 
avläsning. För oss som författare och framtida designers har denna tanke resulterat i en 
uppfattning om att designerns uppdrag är viktigt, säkerligen viktigare än vad många tror. En 
feltolkning av ett formspråk upplevs kunna få stora konsekvenser för det litterära verkets 
försäljning och uppfattade kvalitet. 

När arbetet med denna studie startade ansågs det orimligt att den skulle resultera i att alla 
genrer fick en representant i en varsin geometrisk form som majoriteten av respondenterna 
tyckte passade bäst. Detta kändes som ett osannolikt utfall och därför utgick rapportens 
författare från att i bästa fall skulle kanske två eller tre genrer på ett underbyggt sätt kunna 
sammankopplas med (eller få motsatser i) geometriska former. Så blev det också. Däremot är 
de resonemang kring geometriska former och populärlitterära genrer som inte tog sig hela 
vägen till slutsatserna också mycket intressanta. Någon som har funderingar kring en specifik 
genre i kombination med en specifik geometrisk form skulle mycket väl kunna inspireras av 
empirin i denna studie.  

En aspekt som funderades kring under arbetet var huruvida de samband som hittades skulle 
vara till största del grundade på psykologiska instinkter eller kulturella minnen. För två av 
slutsatserna verkar psykologin ha spelat en övervägande roll - cirkelns mjuka, runda och 
ofarliga form hör ihop med värdet romantik och inte med de hotfulla genrerna skräck och 
deckare. Men vad gäller science fiction var det kulturella minnen av trianglar från visuell 
media som skapade sambandet. Därmed visar resultaten hur psykologiska instinkter 
samverkar med de inlärda symboler vi stöter på i kultur och miljö.  
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Redan från början har det också funnits en tanke om att denna studies resultat nog skulle vara 
intressant även för formgivare av filmaffischer, då populärlitterära genrer har närmast 
identiska representanter bland filmgenrer. Efter att ha genomfört fokusgrupp-
undersökningarna framkom det att många respondenter även använde film i sina resonemang 
kring de geometriska formerna, vilket stöder denna möjlighet.  
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5.4 Förslag till vidare forskning 

Eftersom denna studie har varit den första i sitt slag som behandlat just samband mellan 
geometrisk form och populärlitterära genrer finns det flera sätt att gå vidare med påbyggande 
studier. Ett förslag är att addera variabeln färg och således undersöka hur olika färger 
påverkar sambanden mellan geometrisk form och populärlitterära genrer. En annan intressant 
variation skulle vara att använda former i kombination, sammanbyggda eller endast placerade 
nära varandra, och då se vad som händer med sambanden.  

En annan aspekt att forska vidare på är vad som händer när de geometriska formerna faktiskt 
finns i sin kontext - på bokomslag. Här går att tänka sig antingen en studie där några böcker 
från samma genre men med olika direkta eller indirekta geometriska former på omslagen 
samlas in och värderas av respondenter, eller en studie som undersöker om människor 
upptäcker indirekta geometriska former på omslag överhuvudtaget.  

Som presenterat i diskussionen (5.3.) har också framkommit att litterära genrer och 
filmgenrer delar många egenskaper och resonerades kring på liknande sätt av studiens 
respondenter. Därför vore det intressant att se en uppföljande studie med fokus på filmgenrer, 
filmaffischer och dvd-omslag. Där skulle dock förmodligen några genrer behöva läggas till 
eller bytas ut.  
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Bilaga 1, Formulär enkätundersökning 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

ROMANTIK 

Är det en genre ni brukar läsa? Varför/varför inte? 

Vilken geometrisk form förknippar du mest med genren romantik?  

Vilken geometrisk form förknippar du minst med genren romantik? 

I enkäten kom det fram att…. 

• Det var mycket stark koppling mellan cirkel och romantik, varför tror ni att det är så? 
• Ingen i enkäten förknippade cirkeln minst med romantik, varför tror ni det är så? 

SCIENCE FICTION 

Är det en genre ni brukar läsa? Varför/varför inte? 

Vilken geometrisk form förknippar du mest med genren science fiction?  

Vilken geometrisk form förknippar du minst med genren science fiction? 

I enkäten kom det fram att…. 

• Triangel (pekandes uppåt samt nedåt) tydlig koppling till science fiction, varför tror 
ni att det var så?  

FANTASY 

Är det en genre ni brukar läsa? Varför/varför inte? 

Vilken geometrisk form förknippar du mest med genren fantasy?  

Vilken geometrisk form förknippar du minst med genren fantasy? 

I enkäten kom det fram att…. 

• Tydlig antikoppling (53%) mellan kvadraten och fantasy, varför? 

DECKARE 

Är det en genre ni brukar läsa? Varför/varför inte? 

Vilken geometrisk form förknippar du mest med genren deckare?  

Vilken geometrisk form förknippar du minst med genren deckare? 

I enkäten kom det fram att…. 

• Det inte fanns något tydligt samband mellan någon form alls och deckare, utan blev 
ganska lika för 4 av 5 former. Varför tror ni att det är så? 

• Det fanns en stark antikoppling mellan cirkeln och deckare, varför tror ni att det är 
så? 
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SKRÄCK 

Är det en genre ni brukar läsa? Varför/varför inte? 

Vilken geometrisk form förknippar du mest med genren skräck?  

Vilken geometrisk form förknippar du minst med genren skräck? 

I enkäten kom det fram att…. 

• Det blev ett ganska spritt resultat på skräck. De två vanligaste valen var triangeln 
med spetsen pekandes nedåt och kvadraten. Vad tänker ni om det här? 

• Det fanns däremot en väldigt stor antikoppling till cirkeln. Vad tror ni det beror på? 

DISKUSSION-VÄGRAR-TA-FART-FRÅGOR: 

Vad tycker ni en (form) symboliserar? 

Men vad tycker du skulle vara en bra symbol för (genre) då, om du får välja helt fritt? 

Vad associerar du till (genre/form)? 

Får du någon bild i huvudet av ett speciellt (genre)-omslag? 

Om det hade varit till en filmaffisch, då?  

Anspelning på vad någon annan sagt tidigare 

LIKHETER OCH SKILLNADER MELLAN GENRER?  

Är det det några av genrerna som ligger varandra mycket nära? Där det finns mycket 
likheter? Svåra att skilja på? 

Vilka av genrerna är varandra mest olika?  

 

 

 

 

 

 

 


