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Sammanfattning 
Det här arbetet undersöker påverkan på känslan av obehag i en miljö som inte är typisk för 

skräckgenren. Arbetet är baserat på teorier från Sigmund Freuds (1919) The Uncanny, samt 

Therriens (2009) Games of Fear: A Multi-Faceted Historical Account of the Horror Genre in 

Video Games för ett mer modernare spelrelaterat perspektiv. 

Till undersökningen har en stadsmiljö i 3D-grafik skapats. Av stadsmiljön finns tre scener i 

olika versioner där obehagliga detaljer implementerats i form av blod och blodspår, tomhet 

från andra människor och mörker. Undersökningsmetoden som använts är kvalitativ med 

semistrukturerade intervjuer. 

Resultatet visar tendensen att blod och blodspårsdetaljerna upplevdes obehagliga, men att det 

var kombinationen av de olika obehagliga implementeringarna i scenerna som frammanade 

starkast känslor av obehag. 

I framtida arbete skulle stadsmiljön ha en mer detaljrik omgivning och använda sig av ett 

större urval av informanter i undersökningen. Detta för att se om tendensen stärks. 

Nyckelord: obehag, kuslig, främmande, blod, ensamhet, mörker, stadsmiljö 
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1 Introduktion 

I både litteratur, film och spel är spelandet på obehagskänslor ett fenomen som används för 

att förmedla att någonting skrämmande är på väg att ske, samt för att förhöja spänningen i 

specifika händelser. När det gäller spel, eller snarare spel som inte faller under skräckgenren, 

blir spelupplevelsen dock sällan obehaglig. Fler genrer inom spel skulle kunna implementera 

obehag i händelser för att förstärka narrativet, men ändå är det svårt att hitta exempel på spel 

som utforskar obehag i en kontext som går ifrån skräckgenren och de stereotypa 

skräckmiljöerna. Syftet med detta arbete har varit att undersöka om det går att förmedla, eller 

snarare förstärka, känslan av obehag i en miljö som inte är typisk för skräckgenren. Om så är 

fallet skulle spel från andra genrer kunna använda sig av obehagliga implementeringar, utan 

att behöva anpassa miljön till ett skräcksammanhang. 

I det här arbetet beskrivs känslan av obehag i enlighet med ”uncanny”. Därför har studien 

utgått från Freuds (1919) teorier kring fenomenet ”uncanny”1, samt modernare teorier av 

denna företeelse som diskuteras i relation till spel och skräckgenren. För att få en bild av hur 

typiska skräckmiljöer ser ut, har jag använt mig av teorier kring hur miljön i skräckspel 

manifestas, samt hur kusliga detaljer används i skräckmiljöer. Hur ljus fungerar i 

utomhusmiljöer är också någonting som tittats närmare på, då ljussättning spelar en stor roll 

i hur atmosfären i miljöer uppfattas. 

För att undersöka om känslan av obehag kan förstärkas i miljöer som inte faller under 

skräckgenren, så har tre scener av en stadsmiljö skapats i 3D-grafik. Atmosfären i miljön är 

neutral och alldaglig, och kan liknas vid en helt vanlig stadsmiljö. Den typen av obehag som 

kommer att undersökas är den naturliga, alltså mer verklighetsbaserade, i stället för den 

övernaturliga som är en annan kategori av obehag. 

Undersökningsmetoden har varit kvalitativ med semistrukturerade intervjuer, som började 

med att informanten fick svara på en enkät, som sedan följdes upp av en intervju med 

följdfrågor. Frågorna för intervjun anpassades till informantens svar från enkäten. 

 

                                                        
1 Svensk översättning = kusligt. 
Det engelska begreppet har valts för det här arbetet för att undvika missförstånd, då begreppet 
diskuteras kring andra texter än enbart Freuds The Uncanny (1919). 



 
2 

2 Bakgrund 

Obehagsframkallande berättargrepp är ett fenomen som används i både litteratur, film och 

spel för att få betraktaren på spänn, samt för att visa att någonting skrämmande är på väg att 

hända. När det gäller spel, blir spelupplevelsen dock sällan obehaglig inom andra genrer än 

skräckgenren. Fler genrer inom spel skulle kunna dra nytta av att implementera obehag i 

händelser för att förstärka narrativet, exempelvis action- eller äventyrsgenren. Trots detta är 

det svårt att hitta exempel där obehagliga berättargrepp används och att spelutvecklarna låter 

berättelsen utspela sig i andra miljöer än de stereotypa skräckmiljöerna, som används flitigt 

inom skräckgenren. 

Avsikten med det här arbetet har varit att undersöka om dessa berättartekniska grepp går att 

använda för att förhöja spänningen inom typer av spel som inte ingår i skräckgenren. Eller är 

det så att känslan av obehag associeras så starkt till en skräckberättelsekontext, att den inte 

ger samma effekt hos spel som inte innefattas i skräckgenren. 

För att undersöka om känslan av obehag förstärks när någonting obehagligt implementeras i 

en miljö som inte är typisk för skräckgenren, så skapades en miljö i 3D-grafik. Arbetet 

avgränsades till att enbart fokusera på miljö, mer specifikt en stadsmiljö, eftersom 

stadsmiljöer är ovanliga i skräckspel. Stadsmiljön hade en neutral och alldaglig atmosfär. Med 

neutral och alldaglig menas i det här arbetet att stadsmiljön föreställer välskött och inte 

innehåller mer smuts än vad som varit nödvändigt. Miljön var inspirerad av hur stadsmiljöer 

ser ut generellt, speciellt i spel ur action- och äventyrsgenren. Av stadsmiljön skapades tre 

scener. 

De obehagliga detaljerna som implementerats i den första scenen avgränsades till blod och 

blodspår. Scenen skapades i två versioner, där blod och blodspår var mer eller mindre 

framträdande. I den andra scenen återgavs ensamhet. Även denna scen skapades i två 

versioner, med avsikten att iscensätta två olika grader av ensamhet. Den tredje scenen 

fokuserade på ljussättning och olika grader av mörker. Scenen renderades med dags-, kvälls- 

och nattljussättning, för att undersöka hur ljussättningen påverkar den obehagliga känslan i 

stadsmiljön. Denna scen innehåller utöver detta även de obehagliga detaljerna och manifestar 

ensamhet. De obehagliga implementeringarna är inspirerade av tidigare skräckspel. 

Anledningen till att arbetet är avgränsat till detta är för att det annars skulle blivit för många 

olika influenser i scenerna, som gör det svårare att hålla fokus på det som ska undersökas. 

De renderade bilderna av alla scener och deras varianter har sedan presenterats i samband 

med en kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer, där informanterna först 

fick svara på en enkät som följdes upp av intervjufrågor som anpassades till informanternas 

svar från enkäten. 

För att förstå hur känslan av obehag fungerar, samt hur man skapar både hotfulla och neutrala 

miljöer, krävs studier av teorier kring dessa. Därför har detta arbete tagit avstamp från 

Sigmund Freuds (1919) The Uncanny, där fokus ligger på definitionen av fenomenet 

”uncanny”2 och de olika formerna av det. Detta förklaras närmare i ”2.1 The Uncanny”. För att 

få ett modernt och spelrelaterat exempel av ”uncanny” har Therriens (2009) teorier kring hur 

                                                        
2 Svensk översättning = kusligt. 
Det engelska begreppet har valts för det här arbetet för att undvika missförstånd, då begreppet 
diskuteras kring andra texter än enbart Freuds The Uncanny (1919). 
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spel inom skräckgenren förhåller sig till ”uncanny”, som i detta fall speglar den 

verklighetsbaserade rädslan, använts. Denna del presenteras under ”2.2 Naturligt och 

övernaturligt i film och spel”. Efter detta kommer en genomgång av hur den typiska miljön i 

skräckspel ser ut och variationer inom genren. Detta beskrivs under ”2.3 Miljön i skräckspel”. 

Slutligen beskrivs hur ljussättningen under olika tidpunkter på dygnet kan se ut i 

utomhusmiljöer, med mest fokus på stadsmiljöer. Denna del finns under ”2.4 Ljussättning i 

utomhusmiljöer”. Under rubriken ”4 Relaterad forskning” presenteras studier som är 

relaterade till detta område och som berörs i arbetet. 

2.1 The Uncanny 

Enligt Freud (1919) är fenomenet ”uncanny” relaterat till vad som anses skrämmande och vad 

som väcker känslor av rädsla och skräck. Definitionen av ”uncanny” är svår att precisera, men 

Freud använder sig av det tyska ordet ”unheimlich” och dess definition för att göra begreppet 

”uncanny” mer förståeligt. Ordet ”unheimlich” är motsatsen till ”heimlich”, vilket betyder 

”hemtrevligt”. ”Unheimlich” betyder alltså ”främmande”. Freud diskuterar även teorier 

Jentsch (1906) hade om ”uncanny”, då Jentsch påstod att känslan av ”uncanny” uppstod av 

någonting främmande. Freud håller dock inte med om detta, då han anser att ”uncanny” kan 

klassas som den typen av skrämmande som är välkänt och bekant för oss sedan länge. Efter 

många exempel på definitioner av ordet ”heimlich” och ”unheimlich” kommer Freud fram till 

följande:  

What interests us most in this long extract is to find that among its different 

shades of meaning the word ‘heimlich’’ exhibits one which is identical with its 

opposite, ‘unheimlich’. What is heimlich thus comes to be unheimlich. 

Freud, 1919, s. 25 

Enligt ovanstående uppstår fenomenet ”uncanny” från någonting för oss välbekant eller 

hemtrevligt, som sedan manifestas på ett främmande sätt. Detta är en känsla som kommer att 

beskrivas som ”obehag” i denna studie, då ”uncanny” har med obehagliga känslor att göra 

(exempelvis rädsla och förvirring). 

2.1.1 Olika former av ”uncanny” 

Enligt Freud (1919) bör man skilja mellan känslan av ”uncanny” som sker i den mentala 

världen och den fysiska världen. Det är lättare att presentera och manipulera känslan av 

”uncanny” i fiktion (den mentala världen) än i verkligheten (den fysiska världen). Detta för att 

känslan av ”uncanny” beror på olika faktorer så som kastrationskomplex, tron på ens egen 

allmakt, upprepning och rädsla för döden och de döda. Andra sådana faktorer är även mörker, 

ensamhet och tystnad (Freud, 1919).  

Som redan beskrivits i föregående stycke så uppstår fenomenet ”uncanny” genom att 

någonting bekant för oss manifestas på ett främmande sätt. Detta är inte någonting vi upplever 

så ofta i verkligheten, då det bekanta enligt Freud har med barndomen och gammal tro på det 

övernaturliga att göra. Specifika händelser från barndomen och tron på det övernaturliga är 

någonting de flesta förtränger eller förnekar. Ett exempel på en sådan upplevelse skulle kunna 

vara att någon tänkt onda tankar om någon annan och om något dåligt händer den personen 

ett tag senare, så skulle den första personen tänka att det måste berott på dennes onda 

önskningar. Alltså uppstår känslan ”uncanny”. Samma typ av skrockfulla förklaringsmönster 

gäller exempelvis mörker, ensamhet och tystnad. De är typiska exempel på när barn känner 
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sig sårbara och rädda. När dessa företeelser sedan dyker upp i vuxen ålder får det en 

”uncanny”, eller obehaglig effekt på oss. Men som Freud påpekar så är det lättare att manifesta 

”uncanny” i fiktion, då vissa saker som aldrig eller sällan händer i verkligheten blir möjliga i 

en påhittad värld. Dock uppstår inte känslan av ”uncanny” i en fiktiv värld om mottagaren 

gjorts medveten om att berättelsen är övernaturlig eller magisk. Det krävs med andra ord att 

mottagaren är inställd på att miljön berättelsen utspelar sig i är verkligheten (Freud, 1919). 

Detta arbete har fokuserat på ”uncanny” i en verklighetstrogen miljö, alltså inte en sagovärld. 

De former av fenomenet ”uncanny” som berörs mest är rädslan för döden och de döda, samt 

mörker, ensamhet och tystnad. 

2.2 Naturligt och övernaturligt i film och spel 

Skräckgenren, både när det gäller film och spel, kan delas upp i naturligt och övernaturligt. 

Som exempel på detta kan vi jämföra filmerna The Texas Chainsaw Massacre (2003) och The 

Grudge (2004). The Texas Chainsaw Massacre hamnar under det naturliga, då det som sker 

i filmen går att förklaras och kan ske i verkligheten. The Grudge däremot hamnar under det 

övernaturliga, eftersom den kretsar kring andar och spirituell tro som inte går att förklaras 

och rationaliseras. Therrien (2009) menar att skräckgenren iscensätter verklighetsbaserad 

rädsla i association med det som är främmande. Therrien diskuterar bland annat Todorovs 

(1973) teorier om hur skräckgenren varierar mellan ”purely uncanny” och ”purely marvelous”, 

där ”purely uncanny” representerar händelser som kan förklaras med naturens lagar och där 

”purely marvelous” representerar övernaturliga händelser som accepteras som naturliga. 

Även om skräck oftast associeras med det övernaturliga, så anser Therrien att skräck i dess 

mest häpnadsväckande form faller på det naturliga, eller ”uncanny”. Therrien nämner även 

att skräck ofta associerar till olust, oavsett i vilken av kategorierna den hamnar inom. Dock 

behöver fallet inte alltid vara så, då det finns skräck som i stället associerar till tvekan för att 

frammana rädsla. Detta leder till att variationerna blir ännu fler inom skräckgenren (Therrien, 

2009). 

Precis som film inom skräckgenren ofta tampas med vilken underkategori i genren de tillhör, 

gör även spel det. Skräckspel kan på samma sätt placeras i kategorierna naturligt och 

övernaturligt, för att sedan inrikta sig på olust eller tvekan. Inom spel är det dock svårare att 

hitta rena exempel på mord och ren ondska, utan att någonting övernaturligt förekommer. 

Silent Hill 2 (Konami Computer Entertainment Tokyo, 2001) och Alan Wake (Remedy 

Entertainment, 2010) faller under den naturliga kategorin, då protagonisterna i båda spelen 

tampas med sina inre demoner som manifesteras i scenarion som gör det svårt att skilja 

mellan dröm och verklighet. Ett exempel på skräckspel som faller under den övernaturliga 

kategorin är Castlevania-serien (Konami, 1986-2013), där spelaren får möta vampyrer, andar, 

monster och andra övernaturliga kreatur genom spelets gång. Therrien (2009) diskuterar 

detta genom att först visa exempel på flera spel som hamnar under den övernaturliga 

kategorin, där Diablo är en av dem. Dock presenterar Therrien enbart ett spelexempel från 

den naturliga kategorin, The Dark Eye, som är ett spel som endast fokuserar på berättelser 

om mord och ondska utan övernaturliga aspekter. 

Denna studie har dock endast fokuserat på det naturliga, eller ”purely uncanny” och har avsett 

att frammana känslan av obehag genom olust. Detta har gjorts genom att en alldaglig och 

neutral stadsmiljö skapats, istället för en stereotyp skräckmiljö med gotiska slott och 

hemsökta städer, samt genom att blod och blodspår applicerats i den alldagliga stadsmiljön. 
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2.3 Miljöer i skräckspel 

Mörker är ett stereotypt inslag i skräckgenren och används även flitigt i skräckspel. Enligt 

Niedenthal (2009) är detta ett av alla medel för att skapa oklarhet, men även sårbarhet, för 

spelaren. Som exempel beskriver Niedenthal hur mörker utgör en del av spelmekaniken i både 

Resident Evil 4 och i Silent Hill 2. I Resident Evil 4 används mörker som ett sätt att spegla 

progression i spelet och för att variera hur spelaren uppfattar fienderna. I Silent Hill 2 används 

mörkret även som säkerhet för spelaren, då denne lättare kan smyga sig förbi fiender om 

ljuskällan, ficklampan, inte används. 

Niedenthal (2009) anser också att en central punkt för skräcken och oklarheten i Silent Hill 2 

har att göra med atmosfären som presenteras. Blodsplatter, dimma och en stad inspirerad av 

nordamerikansk gotik. Allt detta är typiskt för skräckspel. Men som Niedenthal konstaterar 

så skiljer det sig från den andra typen av skräckmiljö som är vanligt förekommande, nämligen 

den som presenteras i Resident Evil 4, där slott och den traditionella gotiska stilen är mer 

central. Miljön i Silent Hill 2 är däremot mer åt ”uncanny” hållet än åt det traditionellt gotiska 

(Niedenthal, 2009). Varför den gotiska stilen är värd att nämnas är för att den ofta associeras 

med skräck, vilket vi kan se i både litteratur, film och spel. Dock behöver den gotiska 

atmosfären inte alltid vara traditionell och romantiserad, som vi kan se ovan på Niedenthals 

exempel, samt i bildexemplet nedan. 

 

Figur 1 Från vänster till höger, utomhusmiljö i Resident Evil 4 (2005), 
inomhusmiljö i Resident Evil 4 (2005), utomhusmiljö i Silent Hill 2 (2001) och 

inomhusmiljö i Silent Hill 2 (2001). 

Ekman och Lankoski (2009) nämner detaljer i miljöer som förstärker känslan av rädsla och 

oro. Spelaren reagerar genom att förvänta sig att någonting är på väg att hända, utan att 

faktiskt behöva se hotet. En ofta använd detalj är blod eller blodspår, som Ekman och Lankoski 

menar även har syftet att frammana olust, då blod är en typisk källa för olust enligt författarna. 

Andra aspekter som miljön i skräckspel försöker framhäva är ensamhet och antropomorfism 

(förmänskligande). Detta görs genom att spelaren är ensam med undantag från fienderna. Om 

andra karaktärer förekommer i spelet brukar de verka mentalt ostabila och/eller opålitliga. 

Spelaren får alltså svårt att bestämma sig för om denne ska se de andra karaktärerna som ett 

hot eller som hjälpmedel, vilket förhöjer känslan av ensamhet (Ekman & Lankoski, 2009). 
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Denna undersökning har använt mörker och ensamhet för att få till rätt atmosfär i miljön, 

samt blod och blodspår som de detaljer vilka tänkts ge upphov till obehag. 

2.4 Ljussättning i utomhusmiljöer 

Yot (2011) beskriver grunderna för hur ljus fungerar under de olika tidpunkterna på dygnet. 

Under dagtid med starkt solljus är kontrasterna höga och skuggorna mörka, och det kan även 

vara så att vissa färger upplevs blekare än på andra tider av dygnet. Denna typ av ljus kan vara 

svårt att arbeta med för att få en bra bild, men det kan även leda till mer kreativa lösningar 

(Yot, 2011). Under solnedgång däremot har solljuset blivit svagare och har djupa orangea eller 

röda toner. Skuggorna blir djupare och längre, samt får en blåare nyans. Förutom solnedgång 

finns även skymning. Skymningens enda naturliga ljuskälla kommer från himlen, då solen 

inte längre är ovanför horisonten. På grund av detta är ljuset mjukt med få skuggor och 

kontraster (Yot, 2011). Under nattid har himlen fortfarande en del ljus i sig trots att solen gått 

ner. Det viktigaste att tänka på enligt Yot är att himlen alltid är ljusare än miljön, med 

undantag från om miljön har starkt artificiellt ljus. En annan källa för ljus under nattid kan 

vara månen. Månljus följer samma regler som solen beroende på om den är nära horisonten 

eller inte. Främsta skillnaden är egentligen att månen har ett mycket svagare ljus (Yot, 2011). 

Enligt Yot är ljuset det som definierar atmosfären i miljön och att oavsett tid på dygnet varierar 

den beroende på väder. Regn, molnighet och dimma är alla faktorer som bidrar till hur ljuset 

upplevs i miljön. Yot ger en genomgång av olika typer av ljussättning i miljöer, natten i 

stadsmiljö är en av dem. Under natten i en stadsmiljö är det troligt att man får se en hel del 

artificiellt ljus från olika källor. Förutom gatubelysning kan det även finnas neonskyltar från 

butiker och barer, stoppljus, bostadsbelysning och ljus från fordon, för att nämna några 

exempel. Då det saknas influenser från naturligt ljus under natten, är ljuset i stadsmiljöer mer 

konstant och beror mestadels på den artificiella belysningen (Yot, 2011). 

Som nämnts ovan så är ljussättning en vital del för att kunna skapa rätt känsla och atmosfär, 

speciellt inom skräckgenren. I den praktiska delen av arbetet har tre olika tider på dygnet 

ljussatts: dag, kväll och natt. 
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3 Problemformulering  

Avsikten med arbetet har varit att undersöka hur obehagliga implementeringar i en virtuell 

miljö uppfattas när miljön där dessa implementeringar förekommer inte är stereotypt 

obehaglig eller kuslig. Detta för att se om de obehagliga implementeringarna upplevs starkare 

när de förekommer i en miljö där man inte förväntar sig det. Alltså om känslan av obehag, 

eller ”uncanny”, förstärks när någonting främmande manifestas i en annars neutral och 

alldaglig miljö. Arbetet har därför undersökt om dessa skräckgenreinspirerade 

berättartekniska grepp går att använda för att förhöja spänningen inom andra spelgenrer, eller 

om de obehagliga och kusliga känslorna är så starkt associerade till en skräckberättelsekontext 

att de inte ger samma effekt inom exempelvis ett actionspel. 

Den virtuella stadsmiljön som skapats har representerat ett möjligt scenario ur ett fiktivt spel, 

inom exempelvis action- eller äventyrsgenren. De skräckgenreinspirerade elementen som 

detta arbete fokuseras kring och som implementerats i miljön är: 

• Rädslan för döden och de döda – blod och blodspår har implementerats som de 

obehagliga detaljerna 

• Ensamhet – omgivningen är folktom och verkar öde 

• Mörker – atmosfären har skapats med ljussättning 

Frågeställningen har varit: Går det, med de förutsättningar som beskrivits ovan, att förmedla 

eller förstärka känslan av obehag i en virtuell stadsmiljö, som inte är typisk för skräckgenren? 

Vilka implementeringar i miljöscenen är det som främst frammanar känslan av obehag? 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod  

För att besvara frågeställningen skapades en stadsmiljö i 3D-grafik. Valet föll på att skapa en 

stadsmiljö för att de förekommer inom de flesta genrer i spel, men inte så ofta när det gäller 

skräckgenren. På så sätt flyttade miljön från de stereotypiska hemsökta byarna och gotiska 

slotten till en mer vardaglig och neutral miljö, när miljön hamnar i ett mer verklighetsbaserat 

och modernt sammanhang. 

Tre scener av samma stadsmiljö skapades. Scenerna var identiska med varandra, med 

undantag från de implementeringar som beskrivs nedan för varje scen. Miljön i dessa scener 

är alldaglig och neutral. Detta innebär att byggnaderna och omgivningen är förhållandevis 

välskötta och inte innehåller mer smuts än vad som är nödvändigt. Miljön kan alltså liknas vid 

en stadsmiljö man skulle kunna se i verkligheten, alternativt i spel ur andra genrer så som 

action- och äventyrsgenren. 

Scen 1: Blod och blodspår – I den första scenen implementerades obehagliga detaljer, som 

manifestas i form av blod och blodspår. Anledningen till att valet blev blod är för att 

människan av ren instinkt associerar blod som hotfullt (Ferlin, 1994), samt för att blod är 

typiskt för att frammana känslan av olust (Ekman & Lankoski, 2009). Denna scen skapades i 

två versioner, där graden av hur mycket blod och blodspår som var implementerade varierar. 

Den ena innehåller alltså färre av dessa detaljer, medan den andra innehöll fler. Denna scen 

hade kvällsljussättning för att göra atmosfären neutral. 
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Scen 2: Ensamhet – En annan aspekt som tagits hänsyn till är ensamhet. Ensamhet har 

återgetts i den andra scenen och detta gjordes genom att ge känslan av att staden är folktom, 

exempelvis genom att ha släckta fönster och stängda butiker. Denna scen skapades i två 

versioner, där graden av ensamhet varierar mellan dessa två. 

Scen 3: Mörker – Även ljussättning var en vital del, inte minst inom skräckgenren, för att 

skapa rätt atmosfär och känsla. Mörker med ett fåtal utplacerade ljuskällor är typiska för 

skräckspel, därför var detta den ena varianten av ljussättning i den tredje scenen. Alltså var 

tidpunkten för den mörka ljussättningen natt. Två andra varianter av ljussättningen som 

skapades är dags- och kvällsljussättning, för att se vilken inverkan detta hade på hur scenen 

uppfattas, samt om graden av obehag varierar i samband med tid på dygnet. Dagsljuset 

fungerade som ett sätt att gå ifrån mörkret, medan kvällsljuset fungerade som en neutral 

punkt mellan de två extrema ljussättningarna, natt och dag. Denna scen och dess tre versioner 

hade även blod och blodspår detaljerna implementerade, samt återgav ensamhet. 

När de tre olika scenerna från samma stadsmiljö hade blivit färdigmodellerade, texturerade 

och ljussatta, renderades de till sammanlagt sju stycken bilder. Två bilder av den första scenen, 

två bilder av den andra scenen och tre bilder av den tredje scenen. Det som kunde ses av 

stadsmiljön är en del av en gata med byggnader vid sidan om. Alla scener har renderats från 

samma perspektiv/kameravinkel, för att inte vilseleda betraktaren. Informanterna i 

undersökningen hade alltså samma förutsättningar oavsett vilken version de observerade. 

Detta ledde till att datainsamlingen blev mer korrekt och lättare att tolka (Östbye m.fl., 2003). 

3.1.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden som valts är en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer med följdfrågor anpassade utefter informanternas svar. Informanterna fick först 

svara på en serie frågor i en enkät, för att sedan kunna förklara och motivera sina svar i en 

intervju. Eftersom kvalitativa intervjuer kan ge både kvantitativ och kvalitativ data, kan även 

kvantitativa metoder kombineras med kvalitativa metoder. När det gäller kvalitativa 

intervjuer kan de göras både ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade (Östbye 

m.fl., 2003). Denna studie hade för avsikt att få fram personliga åsikter när det gäller 

upplevelsen av känslor kring obehag, vilket är anledningen till att en semistrukturerad 

intervjumetod valdes. Enbart enkätundersökningar skulle ha gjort det svårt för informanterna 

att svara på den typen av frågor, samt att det skulle blivit svårt att få ut rätt data från enbart 

enkäter eller en strukturerad metod. Att börja med en enkät för att sedan intervjua 

informanten, öppnade även upp för chansen att ställa följdfrågor anpassade efter 

informantens svar, vilket Östbye m.fl. (2003) anser vara en av fördelarna med denna typ av 

metod. Dock kan det vara mycket krävande med denna typ av metod, därför lades stor vikt på 

förberedelserna inför varje intervju och på tydligheten på frågorna under intervjun. Eftersom 

undersökningen krävde informanternas personliga åsikter för insamlandet av data, var det 

viktigt att intervjusituationen skedde utan störningar från omgivningen, samt att 

informanterna kände sig trygga med att svara på frågorna. Innan undersökningen påbörjades 

blev informanterna även upplysta om på vilket sätt intervjuerna användes, samt att de kunde 

avbryta undersökningen när som helst (Östbye m.fl., 2003). 

Sammanlagt intervjuades nio personer till undersökningen. Målgruppen är män och kvinnor 

i åldrarna 18-65år, med och utan spelvana. Varför undersökningen kom att ha en bred 

målgrupp är för att det intressanta ligger i hur känslan av obehag generellt uppfattas i de olika 

scenerna, samt vad det beror på. Av etiska skäl valdes 18 år som den lägsta åldern, då 



 
9 

skräckgenren kan anses vara mindre lämplig för yngre. Skräckspel varierar i åldersgräns på 

grund av PEGI-märkning 3 , som fungerar som en åldersrekommendation för vilken 

åldersgrupp innehållet är mest lämpat för. Åldersgränser som är vanliga för skräckspel är 16 

och 18 år, där graden av exempelvis våld och skräck avgör vilken märkning spelet får. 

Anledningen till att 65 år är den högsta åldern för undersökningen var för att även om äldre 

personer generellt inte har lika stor erfarenhet av spel som yngre har, så är de oftast mer 

insatta i film och dess olika genrer.  

I enkäten behövde informanterna ange kön och ålder, men fick förövrigt vara anonyma. 

Informanterna upplystes om detta innan undersökningen. Det fanns även frågor om deras 

spelvanor, samt om de är bekanta med skräckgenren sedan tidigare (både inom spel och film). 

De frågor som berör informanten personligen är alltså ett sätt att abstrahera specifika aspekter 

som kan vara intressanta att lyfta fram under analysering av undersökningen (Östbye m.fl., 

2003). Abstraheringen blev under sammanställningen av all data ett hjälpmedel till att se om 

det fanns ett samband mellan vissa kategorier i målgruppen. Exempelvis visade ålder och 

spelvana störst skillnad mellan svaren, vilket då gjorde det möjligt att till viss mån generalisera 

kring tendenser inom dessa kategorier. 

De renderade bilderna som användes i undersökningen presenterades för informanten via en 

datorskärm. Samma dator användes under hela undersökningen med alla informanter. På så 

sätt uppstod heller inga komplikationer med att färg och upplösning skulle varierat på 

bilderna, samt att situationen för undersökningen blev mer enhetlig. De renderade bilderna 

visades i samband med enkäten. Först visades de två varianterna av den första scenen med 

blod och blodspår. Bilderna visades en åt gången. Informanten fick observera varje bild under 

en tidsgräns på 30 sekunder, och svarade sedan på de tillhörande frågorna från enkäten. 

Enkäten består av svarsalternativ som rör obehagliga och kusliga känslor. När informanten 

svarat klart fick denne observera nästa bild. De två bilderna från den andra scenen med 

ensamhet presenterades på samma sätt som bilderna från den första scenen. Det samma gäller 

de tre bilderna från den tredje scenen med mörker. Ordningen på bilderna från de olika 

scenerna slumpades för att inte påverka informanternas svar i enkäten. Östbye m.fl. (2003) 

menar att om man har en förutbestämd ordning för hur delar av undersökningen presenteras 

finns risken att frågorna bli ledande åt ett håll, som påverkar den data man har för avsikt att 

samla in. I undersökningen presenterades alla varianter av de tre scenerna till varje informant. 

Under intervjuerna utgick följdfrågorna från varje informants svar i enkäten. Informanten fick 

även möjlighet att observera bilderna igen och jämföra dem under tiden då intervjun pågick. 

Detta för att informanten lättare skulle kunna motivera och förklara sina svar när det 

behövdes. 

                                                        
3 För mer information om PEGI-märkning, se http://www.pegi.info/sv/ [Hämtad den: 2017-04-29] 

http://www.pegi.info/sv/
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4 Relaterad forskning 

Det finns en hel del forskning kring skräckgenren, dock faller majoriteten arbeten under film 

och litteratur och inte spel specifikt. Detta har ändå varit användbart för att få en helhetsbild 

över genren. Eftersom fokus i stort ligger på känslan av obehag, samt rädsla, är psykologi ett 

ämne som också gränsar till arbetet. Här nedan följer en del forskning som rör ämnet skräck 

och rädsla, vilket ger en helhetsbild av ämnet och kompletterar Freuds (1919) äldre text kring 

”uncanny”. 

4.1 Skräck i spel 

Antologin Horror Video Games: Essays on the Fusion of Fear and Play (Perron, 2009) har 

varit användbar för teoribildningen i detta arbete, främst för att den inriktar sig på 

skräckgenren inom spel. Boken är en samling av artiklar som berör skräckspel, där 

skräckgenren i spel diskuteras ur olika perspektiv. Redaktören Perron (2009) diskuterar i 

”The Survival Horror: The Extended Body Genre” framför allt skillnaden mellan 

skräckupplevelsen i film och spel, vilket inte är fokus för det här arbetet men ger viss förståelse 

för hur dessa medier skiljer sig åt, även om händelseförloppet i film och spel skulle vara 

nästintill desamma. Dock finns det några teorier i boken som ligger som grund för detta 

arbete. En av dem är Therriens (2009) teorier i ”Games of Fear: A Multi-Faceted Historical 

Account of the Horror Genre in Video Games” som berör fenomenet obehag, eller ”uncanny”, 

och de olika kategorierna skräckspel hamnar under. Andra teorier ur boken som är centrala 

för arbetet är från Niedenthals ”Patterns of Obscurity: Gothic Setting and Light in Resident 

Evil 4 and Silent Hill 2” (2009) samt från Ekman & Lankoskis ”Hair-Raising Entertainment: 

Emotions, Sound, and Structure in Silent Hill 2 and Fatal Frame” (2009), där teorier kring 

skräckmiljön och atmosfären i dessa diskuteras. 

4.2 Skräck i film och litteratur 

Skräckgenren är bred och används inom de flesta populärkulturella berättarmedier. Dock är 

film och litteratur de medier där det finns mest att hitta om ämnet skräck. Skräckfilm har 

därför varit en utgångspunkt för att få en helhetsbild över skräckgenren och hur den fungerar. 

En intressant bok som utforskar genren och varför människor dras till skräck är The 

Philosophy of Horror, or Paradoxes of the Heart (Carrol, 1990). Carrol diskuterar bland 

annat olika typer av monster, narrativ och händelseförlopp, vad som anses vara obehagligt och 

motbjudande inom genren, samt varför vi dras till det. Under de olika sektionerna finns flera 

exempel på skräckfilm för att tydliggöra olika scenarion Carrol analyserar för att beskriva 

skräcken. Annan litteratur som undersöker skräckgenren från litteratur- och filmperspektiv 

är Horror as Pleasure: The Aesthetics of Horror Fiction (Leffler, 2000). Några intressanta 

aspekter som Leffler diskuterar som berör det här arbetet är definitionen av skräckgenren, där 

gotiska element nämns, samt Freuds (1919) teorier om ”uncanny” som är utgångspunkten för 

detta arbete. 

Eftersom fokus läggs på miljöer i det här arbetet, har även miljöer och atmosfärer inom 

skräckgenren, samt hur de gestaltas, tittats närmare på. I Våldet mot ögat: Filmforskare om 

film- och videoskräck (Forselius & Luoma-Keturi, 1985) finns en del teorier kring miljöer i 

skräckfilm. I artikeln ”Draget från källaren: Hemska hus och deras hemligheter” (Forselius, 

1985) förklaras hur hemska miljöer, specifikt då skräckhus, används inom skräckfilm och hur 

spänningen byggs upp genom associationer vi har från skräckhistorier vi hört tidigare i våra 
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liv. Forselius ger även en överblick av gotisk arkitektur i skräckfilm, samt det övernaturliga 

och vardagliga i skräckhus. 

4.3 Psykologin bakom rädsla 

För att kunna skapa rädsla och obehag i spel krävs först att vi förstår hur dessa tillstånd 

uppstår och på grund av vad. I Rädsla, Ångest, Fobi (Öhman, 1994) finns ett intressant kapitel 

som diskuterar detta, ”Situationer förknippade med rädsla och ångest” av Nils Ferlin. Ferlin 

(1994) menar att man bör skilja mellan rädslor för djur, sociala rädslor, separationsrädslor 

och rädslor för död, sjukdom och blod. Ferlin ger en genomgång av de olika rädslorna och vad 

som orsakar dem, där det ofta visar sig vara primitiva instinkter som ligger som grund för våra 

rädslor. Den typen av rädsla som är relevant och mest intressant för detta arbete är delen om 

rädslor för död, sjukdom och blod, eftersom blod och blodspår kommer att implementeras 

som de hotfulla detaljerna i stadsmiljön. Enligt Ferlin är rädslan för blod, sår och sargade 

kroppar en mycket vanlig rädsla, då rädslan för dessa ligger i biologiska funktioner att undvika 

död och smärta. 
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5 Projektbeskrivning  

Avsikten med det här arbetet är att undersöka hur känslan av obehag uppfattas i en virtuell 

miljö som inte är stereotypt obehaglig eller kuslig. För detta har en neutral stadsmiljö skapats 

i 3D-grafik, där skräckinspirerade element har implementerats i tre scener av stadsmiljön. 

Freud (1919) beskriver i sin text The Uncanny bland annat rädslan för döden och de döda, 

samt rädslan för ensamhet och mörker. Dessa är de obehagliga element som kommer att 

undersökas i det här arbetet. Rädslan för döden och de döda har i det här arbetet manifestats 

i form av blod och blodspår, vilket har tillförts till den första scenen av stadsmiljön. I den andra 

scenen återges ensamhet, och i den tredje mörker. En mer detaljerad beskrivning presenteras 

i ”5.5 Genomgång av scenerna” tillsammans med bilder på varje scen och deras versioner. 

Inför arbetet av projektet har en förstudie kring stadsmiljöer i spel gjorts, samt hur blod och 

blodspår ofta förekommer i spel, vilket finns att läsas om under ”5.1 Förstudie”. 

Arbetsprocessen för modelleringen, textureringen, ljussättningen och renderingen beskrivs i 

”5.2 Modellering av stadsmiljön”, ”5.3 Texturering av stadsmiljön” och ”5.4 Ljussättning och 

rendering av stadsmiljön”. Slutligen sammanfattas projektet i ”5.6 Projektsammanfattning”. 

5.1 Förstudie 

5.1.1 Inspiration till utformning av en stadsmiljö 

För att få en bild av hur naturliga stadsmiljöer ser ut i spel har två action-äventyrsspel valts ut 

där den virtuella miljön utforskats. Av dessa två spel har sedan två ”moodboards” (se Figur 2 

och Figur 3 för exempel av delar ur dessa) skapats, vilka legat till grund för utformningen av 

stadsmiljön. Det som använts som inspiration ur dessa spel under skapandet av stadsmiljön 

är helheten av omgivningen och atmosfären i spelen.  

Grand Theft Auto V (Rockstar North, 2013) har varierande miljöskildringar som utspelar sig 

i San Andreas, en fiktiv stat baserad på södra Kalifornien i USA. Miljön består av både 

naturområden, motorvägar, bostadsområden och storstadsområden. Det som varit intressant 

är storstadsområdena, då en stadsmiljö skapats i det här arbetet. Staden Los Santos, som är 

baserad på Los Angeles, är lätt att röra sig runt i som spelare då den är central för uppdrag och 

annat i spelet, vilket har varit en fördel under förstudien. De flesta ytor är öppna och vägarna 

är breda, även när man befinner sig i centrum. Det som varit mest användbart för förstudien 

är arkitekturen, samt detaljer som fönster och dörrar. 
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Figur 2 Exempel på delar ur ”moodboard” av Grand Theft Auto V (2013). 

Ett annat spel som studerats är Yakuza 4 (Sega, 2010) som utspelar sig i Kamurocho, en fiktiv 

stadsdel baserad på ett distrikt i Shinjuku, Tokyo i Japan. Till skillnad från Grand Theft Auto 

V består miljön i Yakuza 4 enbart av en storstadsmiljö, vilket gjort det lätt att få en överblick 

över de aspekter som varit intressanta för det här arbetet. En annan tydlig skillnad mellan 

stadsmiljöerna i båda spelen är att i Yakuza 4 är byggnaderna mer tätbebyggda och vägarna 

är smalare. Detta har även eftersträvats i skapandet av stadsmiljön i det här arbetet. I spelet 

finns även flera butiker och platser för underhållning som sticker ut från resterande 

arkitektur, då de utgör en del av spelmekaniken i spelet. Det faktum att butiker och annat varit 

så iögonfallande bidrog till att två butiker skapades till stadsmiljön i detta arbete. 

 

Figur 3 Exempel på delar ur ”moodboard” av Yakuza 4 (2010). 

Genomgången av de här spelen visade även på att det sällan sker att man som spelare befinner 

sig helt ensam i stadsmiljöer. Om det inte är folkmassor som rör sig runt omkring en, så kan 

det exempelvis vara någon som går förbi, står i en butik eller sitter på en bänk. Lynch (1960) 

menar att rörliga objekt, speciellt människor och deras aktiviteter, spelar lika stor roll som 

byggnaderna och arkitekturen för hur en stadsmiljö uppfattas. Detta är anledningen till att 

stadsmiljön som skapats i detta arbete har lämnats folktom, då en av scenerna har för avsikt 
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att återge ensamhet och eftersträvat den obehagliga känslan av någonting bekant som 

förekommer i ett främmande sammanhang. 

5.1.2 Inspiration till implementering av blod och blodspår 

När det gäller blod- och blodspårdetaljerna i den första scenen av stadsmiljön, studerades hur 

dessa brukar förekomma i skräckspel. Det har skapats två ”moodboards” (se Figur 4 och Figur 

5 för exempel av delar ur dessa) utifrån tre spel, som ligger som grund för blod- och 

blodspårimplementeringarna i stadsmiljön. I Silent Hill 3 (Konami Computer Entertainment 

Tokyo, 2003) kan man ofta se blod och blodspår runt om i miljön, speciellt i 

inomhusmiljöerna. 

 

Figur 4 Exempel på delar ur ”moodboard” av blod och blodspår i Silent Hill 3 
(2003). 

I Alone in the Dark (Eden Games & Hydravision Entertainment, 2008) och F.E.A.R. 2: Project 

Origins (Monolith Entertainment, 2009) kan man också se flera exempel på blod och 

blodspår. Även i dessa spel förekommer de främst i inomhusmiljöer. Detta betyder dock inte 

att implementeringar av blod inte finns i utomhusmiljöerna, men då majoriteten av de 

skrämmande momenten utspelar sig inomhus var det svårt att hitta bra bildexempel från 

utomhusmiljöerna. 

 

Figur 5 Exempel på delar ur ”moodboard” av blod och blodspår i Alone in the 
Dark (2008) och F.E.A.R. 2: Project Origins (2009). 

Även om dessa spel utforskar olika underkategorier från skräckgenren, så har blodet och 

blodspåren flera saker gemensamt i alla tre spelen. Exempelvis är det ofta stora mängder av 

blod på ett område och blodspår som leder till eller ifrån det. Alternativt leder blodspåren till 

ännu mer blod. Ett annat exempel som stämmer för blodet i alla tre spelexemplen är att nästan 

all blod som finns med är torkat, eller snarare är blodet inte längre färskt. Detta är någonting 
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som tagits hänsyn till under skapandet av blod- och blodspårdetaljerna till stadsmiljön och är 

anledningen till varför pölar av blod utelämnats. 

5.2 Modellering av stadsmiljön 

I skapandet av 3D-modellen av stadsmiljön användes Autodesk Maya 2011 x64 (Autodesk 

Inc., 201o). Miljön skapades inledningsvis i moduler som sedan sattes samman till en helhet. 

En modul kan exempelvis bestå av en del av en byggnad eller en markbit. Fördelen med att 

arbeta med moduler under uppbyggandet av en 3D-miljö, är att man lätt kan flytta runt delar 

av miljön och byta plats på objekt utan att behöva ta isär hela modellen. Detta utnyttjades 

senare även i textureringssyfte med fönster och mark. Eftersom tanken redan från början var 

att rendera alla scener från samma kameravinkel, var detta något som behövdes tas till hänsyn 

i början av modelleringen. Scenerna renderades från samma kameravinkel för att få så 

jämförbara bilder som möjligt till undersökningen. Därför modellerades inte vissa sidor av 

modellerna i miljön, som exempelvis väggar och tak på byggnaderna eller baksidan och 

undersidan av objekt.  

 

Figur 6 3D-modellen av stadsmiljön. 

Inför UV-mappningen och textureringen av 3D-miljön delades den upp i två delar, varav den 

ena består av byggnaderna (inklusive fönster och väggar), och den andra består av marken och 

resterande objekt. Detta för att senare kunna underlätta renderingen av de olika scenerna, 

samt för att få högre upplösning på texturerna. 

5.3 Texturering av stadsmiljön 

All textureringsarbete av stadsmiljön har gjorts i Adobe Photoshop CS5 (Adobe Systems Inc, 

2010). Eftersom arbetet eftersträvat det naturliga i stället för det övernaturliga, som Therrien 

(2009) menar är den typ av miljö som kan ge upphov till känslan av ”purely uncanny”, har 

fototexturer använts för att ge stadsmiljön en mer verklighetstrogen och naturlig miljö. Dessa 

texturer har hämtats från CG Textures (2014-03), som innehåller en mängd texturer för gratis 

användning i icke-kommersiella syften. Under skapandet av ”diffuse”-texturerna4  har det 

mesta av arbetet gått till att få texturerna sömlösa, samt att ändra opacitet, färgmättnad, 

                                                        
4 En ”diffuse”-textur bestämmer färgen på 3D-modellens yta. För specifikation, se 
http://wiki.splashdamage.com/index.php/Diffuse_Maps [Hämtad den: 2017-04-02] 

http://wiki.splashdamage.com/index.php/Diffuse_Maps
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kontraster och ljus. De obehagliga implementeringarna i form av blod och blodspår som valts 

till den första scenen skapades med hjälp av penslar till Adobe Photoshop CS5, som hämtats 

från deviantART (2014-03). Precis som texturerna är de penslar som hämtats fria att 

användas i icke-kommersiella syften. Texturerna har delats upp i två delar där båda texturerna 

består av olika delar och objekt från stadsmiljön. Den ena texturen består av byggnader, dörrar 

och fönster. Den andra texturen består av mark, gatlampor, stuprör, skyltar och en 

avfallscontainer (se Figur 7). 

 

Figur 7 Grundtexturen i två delar. 

Dessa texturer behövdes i flera varianter för att kunna anpassas till de scener där 

ljussättningen skulle ändras och/eller där blod och blodspår skulle implementeras. För scenen 

som har för avsikt att ge en känsla av ensamhet krävdes även att fönstren i scenen var släckta 

eller slutna med persienner, vilket resulterade i ytterligare varianter av texturerna. 

 

Figur 8 Exempel på varianter av grundtexturerna. 

Förutom ”diffuse”-texturer har även tre andra typer av texturer använts. Dessa texturer har 

”diffuse”-texturerna som bas och vissa av dem består av ett par varianter för att kunna 
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anpassas till de olika ljussättningarna under renderingen. De texturtyper som använts är 

”normal maps”5, ”specular maps”6 och ”glow maps”7. Exempel på dessa finns nedan i Figur 9. 

 

Figur 9 Från vänster till höger, “normal map”, “specular map”, “glow map”. 

Det är inte nödvändigt att modellera alla detaljer i en 3D-miljö för att ge modellen djup och 

detaljrikedom, då detta kan göras med ”normal maps”. Skapandet av ”normal map”-

texturerna har gjorts med hjälp av NVIDIA Normal Map Filter (NVIDIA Corporation, 2012), 

som är en plug-in som kan användas i Adobe Photoshop CS5. I bildexemplet nedan (Figur 10) 

kan man se skillnaden som en ”normal map” gör för hur ytan på en 3D-modell uppfattas. Med 

denna teknik behöver inte mindre detaljer modelleras in i geometrin. 

 

Figur 10 Från vänster till höger, stadsmiljön utan ”normal map”, stadsmiljön 
med ”normal map”. 

”Normal map”-texturerna skapades för båda delarna av stadsmiljön, precis som ”diffuse”-

texturerna. Även ”specular map”- och ”glow map”-texturerna skapades för båda delarna, dock 

behövdes två varianter av dessa för att passa in i uppbyggandet av scenerna. ”Glow map”-

textuerna gjordes i färg, då avsikten med dessa var att ge ett sken som förstärker färgen på 

”diffuse”-texturerna. 

5.4 Ljussättning och rendering av stadsmiljön 

Under renderingen av de tre scenerna och deras varianter användes Marmoset Toolbag (2014, 

Marmoset LLC), där en scen i renderingsprogrammet skapades. I denna scen importerades 

                                                        
5 En ”normal map” ger en illusion av detaljer på 3D-modellens yta. För specifikation, se 
http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mapping [Hämtad den: 2017-04-02] 
6  En ”specular map” reflekterar ljus på 3D-modellens yta. För specifikation, se 
http://en.wikipedia.org/wiki/Specularity [Hämtad den: 2017-04-02] 
7 En ”glow map” ger ljussken från 3D-modellens yta. För specifikation, se 
http://wiki.splashdamage.com/index.php/Special_Map_Types [Hämtad den: 2017-04-02] 

http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_mapping
http://en.wikipedia.org/wiki/Specularity
http://wiki.splashdamage.com/index.php/Special_Map_Types
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3D-modellerna, samt texturerna av stadsmiljön. De olika versionerna av scenerna var lätta att 

skifta mellan genom att bara ändra texturer. Av 3D-modellen som innehöll byggnaderna hade 

tre varianter importerats, där enda skillnaden mellan dessa var att vissa fönster befann sig på 

olika positioner. Detta för att kunna variera vilka fönster som var belysta, mörka eller slutna 

med persienner, genom att ändra textur. 

Till ljussättningen användes tre olika tekniker för att skapa den tid på dygnet och den atmosfär 

som eftersträvades i varje scen. I Marmoset Toolbag kan man importera bilder som 

omvandlas till ljus och bakgrund. Ljuset går att justera genom att lägga till ljuspunkter och 

manipulera dessa i styrka och position. Detta användes som huvudbelysningen av scenerna 

och gjordes med importerade bilder av dagshimmel, kvällshimmel och natthimmel. Till detta 

var det viktigt att använda sig av rätt sorts bilder, samt styrka och placering på ljuset för att få 

en verklighetstrogen effekt. Yot (2011) ger exempel på naturligt ljus under olika tidpunkter på 

dygnet och hur de fungerar i förhållande till vädret, vilket blev en utgångspunkt för 

ljussättningen i det här arbetet. Bilderna har hämtats från CG Skies (2014-03), som innehåller 

en mängd himmeltexturer där vissa texturer är gratis för icke-kommersiella syften. Som Yot 

förklarar så är naturligt ljus inte den enda sortens belysning när det gäller stadsmiljöer, 

speciellt under natten (Yot, 2011). På grund av detta användes även dynamisk ljussättning, 

vilket fick bli en del av det artificiella ljuset. Dynamisk ljussättning placeras ut manuellt på de 

punkter man vill belysa. I detta arbete användes denna teknik för gatlamporna. 

 

Figur 11 Exempel på ljussättning i Marmoset Toolbag (2014). 

Utöver ljussättningen med bilder och den dynamiska ljussättningen användes även glow maps 

(se ”5.3 Texturering av stadsmiljön”), som fick utgöra belysningen av skyltar och fönster. 

Denna teknik användes även på gatlamporna för att göra den dynamiska ljussättningen mer 

verklighetstrogen i förhållande till gatlamporna. 

När 3D-modellerna, texturerna och ljussättningen var på plats påbörjades renderingen. Detta 

gjordes från en utplacerad kamera i scenen, som var låst till den punkten. På så sätt 

säkerställdes att de bilder som renderades fick samma kameravinkel/perspektiv. Genom att 

skifta mellan modellerna, texturerna och ljussättningen kunde alla tre scener och deras 

varianter av stadsmiljön renderas från en och samma Marmoset Toolbag scen. Resultatet av 

detta kan ses nedan i ”5.5 Genomgång av scenerna”. 
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5.5 Genomgång av scenerna 

Nedan följer en genomgång av projektarbetets slutresultat. Under varje sektion förklaras även 

vilka avvägningar och designval som gjordes, samt vilken typ av ljussättning som användes för 

varje scen, alternativt variant av scenen. 

5.5.1 Scen 1: Blod och blodspår 

Denna scen manifestar de obehagliga implementeringarna i form av blod och blodspår. Som 

Ekman & Lankoski (2009) förklarar är blod en vanligt förekommande detalj i de flesta 

skräckspel, som används för att göra spelaren orolig och rädd innan någonting skrämmande 

behöver ha skett. Två versioner av den här scenen har skapats, där blodet har implementerats 

i varierande mängd. Ljussättningen som använts i den här scenen är kvällsljussättning, då den 

här ljussättningen skulle fungera som en neutral punkt mellan dags- och nattljussättningen. 

 

Figur 12 Scen 1: Blod och blodspår, version 1 

Blodet och blodspåren i version 1 (Figur 12) är mindre omfattande än i version 2 (Figur 13). 

Exempelvis finns inget blod vid butiksväggen och containern, samt att blodspåren slutar tvärs 

över vägen. Eftersom förstudien visade på att blod sällan är färskt i skräckspel, valdes blodet 

att göras mer intorkat i asfalten i stället för att ha blodpölar. 
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Figur 13 Scen 1: Blod och blodspår, version 2 

I version 2 (Figur 13) leder blodet enda bort till containern och i större skala och kontrast än 

blodet i version 1 (se Figur 12). Varför en större mängd blod valdes att implementeras här i 

stället för att fortsätta blodspåren med mindre blod, var för att skräckspel ofta har större, 

ibland överdrivna, mängder av blod som täcker stora ytor av omgivningen. 

5.5.2 Scen 2: Ensamhet 

Den här scenen hade för avsikt att skapa en känsla av ensamhet. Det som eftersträvades med 

denna scen var att få den att verka tom och öde, eftersom min förhoppning är att tomheten 

kan hjälpa till att skapa en känsla av ensamhet. Till detta skapades två versioner av scenen där 

graden av tomhet varierar. Kvällsljussättning användes för att hålla atmosfären neutral. 

 

Figur 14 Scen 2: Ensamhet, version 1 

Om man jämför version 1 (Figur 14) med Scen 1: Blod och blodspår (se Figur 12 och Figur 13) 

så kan man se att alla fönster inte är belysta, samt att de få fönster som är belysta har 

persiennerna nerdragna. Detta gjordes för att indikera att även om det finns ett fåtal personer 

i närheten, så visar de sig inte i omgivningen. 
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Figur 15 Scen 2: Ensamhet, version 2 

I version 2 (Figur 15) är alla fönster släckta, samt att fler persienner är nerdragna. Även 

butikerna är stängda, vilket ska visa på att omgivningen är helt övergiven. Då stadsmiljöer 

oftast är livliga och ”aldrig sover”, så är en folktom stad väldigt ovanligt. Lynch (1960) 

beskriver detta genom att människor utgör en lika stor del av städer, som det fysiska och 

materiella innehållet i städerna. Vi människor associerar även platser med minnen vi har från 

liknande ställen, vilket ger oss vissa förväntningar beroende på vilken omgivning vi befinner 

oss i (Lynch, 1960). Detta leder till att den till synes öde omgivningen antagligen ger mer effekt 

i det här sammanhanget, än exempelvis i en mindre by. 

5.5.3 Scen 3: Mörker 

Denna scen har för avsikt att undersöka mörker, vilket Niedenthal (2009) anser används flitigt 

inom skräckgenren i spel för att skapa oklarhet och sårbarhet för spelaren. För att undersöka 

hur mörker påverkar känslan av obehag, har scenen gjorts i tre versioner där ljussättningen 

ändras mellan dag, kväll och natt. Versionen med nattljussättningen är den som representerar 

mörkret. I den här scenen har även de obehagsframkallande implementeringarna från både 

Scen 1: Blod och blodspår, version 2 (se Figur 13) och Scen 2: Ensamhet, version 2 (se Figur 

15) implementerats för att skapa en kuslig omgivning, som sedan påverkas med hjälp av ljuset. 

 

Figur 16 Scen 3: Mörker, version 1 
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Version 1 (Figur 16) är ljussatt med dagsljussättningen. Tanken är att tidpunkten är mitt på 

dagen då solen står högst upp. Moln på himlen och objekt i omgivningen är enligt Yot (2011) 

viktiga faktorer att ta hänsyn till under skapandet av virtuella miljöer. Eftersom byggnaderna 

är tänkta att vara höga är inte ljuset alldeles för starkt, då byggnaderna står i vägen för stark 

och direkt solljus. 

 

Figur 17 Scen 3: Mörker, version 2 

Version 2 (Figur 17) är ljussatt med kvällsljussättningen. Det är samma ljussättning som 

används i både Scen 1: Blod och blodspår (se Figur 12 och Figur 13) och Scen 2: Ensamhet (se 

Figur 14 och Figur 15). Som tidigare nämnts fungerar kvällsljussättningen som en neutral 

punkt mellan dags- och nattljussättningen. Tidpunkten på dygnet är skymning med 

solnedgång, vilket är anledningen till att ljuset har en varmare ton. 

 

Figur 18 Scen 3: Mörker, version 3 

I version 3 (Figur 18) är tidpunkten för ljussättningen natt. Det är mitt på natten då det är som 

mörkast, vilket kan ses genom att det mesta av ljuset kommer från gatlamporna och skylten. 

Dessa blir även tydligare och ljuset ser starkare ut i kontrast med den annars mörka 

atmosfären. Även under natten har himlen fortfarande ett vagt ljus som reflekteras i miljön 

(Yot, 2011), vilket är anledningen till att en blålila ton valts till det dova, naturliga ljuset. 
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5.6 Projektsammanfattning 

För att undersöka hur implementeringar av skräckinjagande element uppfattas i en virtuell 

miljö, som inte är stereotypt obehaglig eller kuslig, skapades en stadsmiljö i 3D-grafik med 

inspiration från spel från action-äventyrsgenren. Av stadsmiljön skapades sedan tre scener. I 

den första scenen implementerades blod- och blodspårdetaljer, som hämtat inspiration från 

skräckspel. I den andra scenen återges ensamhet och i den tredje undersöks mörker. Av de 

första två scenerna renderades två versioner där graden av implementeringarna varierar. Den 

tredje scenen renderades i tre versioner där skillnaden ligger i ljussättningen, då de varierar 

mellan dagtid, kvällstid och nattid. I den tredje scenen har även den större mängden av blod 

och blodspår, samt den högre graden av tomhet implementerats. Arbetet resulterade i 

sammanlagt sju bilder som delats upp i tre olika teman som associeras med obehag och 

kuslighet. 

 

Figur 19 Kollage av scenerna från stadsmiljön 
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Överlag flöt arbetsprocessen på och inga större komplikationer stöttes på under varken 

modelleringen, textureringen, ljussättningen och renderingen. Det krävdes mycket planering 

inför varje stadie av arbetsprocessen, vilket togs hänsyn till redan från början.  

Hur 3D-modellerna skulle vara uppbyggda för att kunna anpassas utefter kameravinkel och 

texturer var svårt att uppskatta i första stadiet av projektet, vilket ledde till en del 

experimenterande. Förstudien var till stor hjälp för att komma in på rätt spår och gav 

möjligheten att anpassa 3D-modellerna utefter det som hade tänkts med implementeringarna 

av obehagliga element, så att de även fungerade bra med hur texturerna skulle utformas. Det 

som tog längst tid var textureringen, speciellt blod och blodspåren, då graden av dessa skulle 

kunna variera i mängd genom att endast behöva byta textur på modellen. Även ljussättningen 

tog tid att få till rätt, men efter några försök hittades de tekniker som sedan kom att användas 

i det här arbetet.  

De renderade bilderna som finns med i undersökning finns i större format i ”Appendix A – 

Renderade bilder av stadsmiljön”. 
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6 Utvärdering 

Syftet med arbetet har varit att undersöka om obehagliga implementeringar upplevs starkare 

när de förekommer i en miljö som inte typisk för skräckgenren, samt hur dessa 

implementeringar uppfattas i en annars neutral och alldaglig virtuell miljö. För att kunna 

undersöka detta skapades tre scener av en stadsmiljö i 3D-grafik, varav två av dessa scener 

finns i två versioner där graden av de obehagliga implementeringar skiftar. Den tredje scenen 

innehåller implementeringarna från både Scen 1 och Scen 2 och finns i tre versioner, där 

skillnaden mellan dessa ligger i ljussättningen. De tre scenerna och alla deras versioner har 

sedan använts i en kvalitativ semistrukturerad undersökning, som började med ett 

enkätformulär och avslutades med individuella intervjuer med informanterna. 

6.1 Presentation av undersökning 

Undersökningen började med att informanten blev ombedd att svara på ett enkätformulär för 

att sedan diskutera och motivera sina svar i en intervju. Enkätformuläret innehåller personliga 

frågor om kön, ålder, spelvanor, skräckfilms- och skräckspelvanor vars resultat presenteras i 

”6.1.1. Informanterna”. Enkätformuläret hittas i ”Appendix B – Enkätformulär”. Syftet med 

detta var för att kunna jämföra om de olika målgruppernas svar skiljer sig åt och om det 

möjligtvis kan bero på vissa tendenser inom målgrupperna. I ”6.2 Analys” presenteras 

resultaten från enkäten och intervjuerna. Den fråga och de svarsalternativ som fanns i enkäten 

var samma för varje scen och dess versioner. Informanten fick åtta ord som skulle graderas på 

en femgradig skala på hur väl de tyckte att orden passade in gällande atmosfären i varje bild. 

Till intervjuerna skapades sju följdfrågor, eller intervjufrågor, som hittas i ”Appendix C – 

Intervjufrågor”. Dessa har använts som utgångspunkt vid varje intervju och även anpassats 

efter informantens svar på enkäten vid behov. 

6.1.1 Informanterna 

Informanterna valdes ut från frivilliga personer under diverse event som ägde rum under 

perioden 8 april-14 april, 2017. De som deltog i undersökningen var varken släkt eller nära 

vänner. När undersökningen påbörjades satte vi oss ner i ett lugnt och avskilt rum, där 

informanten fick en kort introduktion av undersökningen och i vilket syfte som resultaten från 

datainsamlingen skulle presenteras. Därefter fick informanten börja med att svara på de 

inledande personliga frågorna. I samband med detta förklarades att informanterna, förutom 

de inledande frågorna, var anonyma. Sedan blev informanten ombedd att se på bildserien, en 

bild åt gången, tillsammans med formuläret framför sig. Ordningen på bilderna valdes ut 

slumpmässigt och visades i max 30 sekunder var. Om informanten ännu inte hade hunnit 

svara klart när tiden var slut, pausades bildspelet fram tills de var klara med frågan. Efter 

enkäten gick vi vidare till intervjuerna. Under intervjuerna visades de bilder som var relevanta 

för diskussionen på nytt, men informanterna hade själv ingen möjlighet att bläddra igenom 

bilderna fritt. Sju intervjufrågor användes som utgångspunkt under samtliga intervjuer. 

Anledningen till detta var främst för att få med de frågor som var intressanta för 

frågeställningen, men även för att det skulle vara lättare att få igång diskussioner som var 

relevanta för undersökningen. 
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Figur 20 Informanternas kön och ålder 

Sammanlagt nio personer deltog i undersökningen, varav fem var kvinnor och fyra var män. 

Det fanns nästan lika många av båda könen i varje ålderskategori (se Figur 20). 

 

Figur 21 Informanternas spelvanor 

Frågan om spelvanor visar på ett relativt jämnt resultat kring informanterna (se Figur 21). 

Nästan hälften (4 av 9) hade låg spelvana eller ingen alls, medan lite över hälften (5 av 9) hade 

hög eller medel spelvana. Av de som hade låg spelvana fanns endast en ur den yngsta 

ålderskategorin (18-30år), medan de med ingen spelvana alls var alla ur den äldsta 

ålderskategorin (51-65år). Jämför man dessa resultat med skräckfilmsvanor (se Figur 22) kan 

man se en drastisk förändring, då de flesta av informanterna har någon form av 
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skräckfilmsvana oavsett ålder. Svarsalternativet ”Ser ofta på skräckfilm” har exempelvis en 

jämn fördelning både mellan kön och ålder och är även det svarsalternativ de flesta av 

informanterna valde i frågan om skräckfilmsvanor. 

 

Figur 22 Informanternas skräckfilmsvanor 

Jämförs skräckfilmsvanor (se Figur 22) med skräckspelsvanor (se Figur 23) är resultaten 

nästan tvärtom från varandra. Som kan ses ovan i Figur 22 så har de flesta av informanterna 

någon form av skräckfilmsvana, där 7 av 9 svarade att de ser på skräckfilm ofta och 3 av 9 

svarade att de ser på skräckfilm sällan. 

 

Figur 23 Informanternas skräckspelsvanor 
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Ses däremot på skräckspelsvanor (se Figur 23) är det tydligt att de flesta av informanterna 

hade låg skräckspelsvana eller ingen alls. Ingen av informanterna valde alternativet ”Spelar 

ofta skräckspel” och endast en valde ”Spelar sällan skräckspel”. Av de som inte spelar eller 

aldrig spelat ett skräckspel var majoriteten (4 av 5) kvinnor ur samtliga ålderskategorier. 

I resultaten av de personliga frågorna kan ses att det fanns en relativt jämn fördelning både 

mellan kön och ålder hos informanterna som deltog i undersökningen. Bland dessa hade de 

två yngre ålderskategorierna (18-30år och 31-50år) spelvana, medan den äldre 

ålderskategorin (51-65år) hade låg spelvana eller ingen alls. De flesta av informanterna hade 

hög eller medel skräckfilmsvana, men däremot hade nästan ingen av informanterna 

skräckspelsvana. Av de få som sällan spelat skräckspel eller endast provat på några gånger, 

var samtliga informanter från de yngre ålderskategorierna och majoriteten (3 av 4) var män. 

Av detta att bedöma kan det sammanfattas med att informanterna i stort hade någon form av 

spelvana och var bekanta med skräckgenren i film, men de hade låg erfarenhet eller ingen alls 

av skräckgenren i spel. 

6.2 Analys 

Nedan presenteras resultaten från samtliga scener och deras versioner från undersökningen, 

med resultaten från enkätformuläret först i ”6.2.1 Resultat från enkätformuläret”. Då det inte 

fanns någon märkbar skillnad på svaren i enkäten beroende på kön har denna punkt inte 

berörts närmare under sammanställningen av resultaten från enkäten. Däremot kan man 

börja se en viss skillnad på svaren både mellan kön och ålder under intervjuerna då 

informanterna fick möjlighet att diskutera bildserien och motivera sina svar, vilket kan ses i 

sammanställningen av resultaten från intervjuerna i ”6.2.2 Resultat från intervjuerna”. 

6.2.1 Resultat från enkätformuläret 

 

Figur 24 Resultat från frågor om Scen 1: Blod och blodspår, version 1 
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Resultaten av Scen 1: Blod och blodspår, version 1 (se Figur 24) som hade en mildare grad av 

de obehagliga implementeringarna visade på att majoriteten upplevde den obehaglig, varav 5 

av 9 svarade ”Stämmer bra” och en svarade ”Stämmer mycket bra”. 6 av 9 tyckte även den var 

oroväckande, varav tre av dessa svar var ”Stämmer mycket bra”. Det som majoriteten svarade 

”Stämmer inte alls” eller ”Stämmer lite” på var framförallt ordet ensam, men även ordet 

skrämmande. De övriga orden fick en rätt så jämn utfördelning mellan svaren, då ungefär 

hälften svarade ”Stämmer inte alls” och ”Stämmer lite” och hälften svarade ”Stämmer bra” 

eller ”Stämmer mycket bra”. 

 

Figur 25 Resultat från frågor om Scen 1: Blod och blodspår, version 2 

Svaren från Scen 1: Blod och blodspår, version 2 (se Figur 25) visar på att scenen fortfarande 

inte upplevs som ensam av informanterna, varav 6 av 9 svarat ”Stämmer inte alls” på ordet 

och 2 av 9 svarat ”Stämmer lite”. Däremot kan man se en förändring på orden hotfull och 

oroväckande, då samtliga tyckte att dessa ”Stämmer bra”, ”Stämmer mycket bra” och 

”Stämmer helt”. Man kan även se att de resterande orden upplevdes stämma aningen bättre i 

version 2 än version 1. 

I sin helhet upplevdes Scen 1: Blod och blodspår både obehaglig, oförutsägbar, skrämmande 

och kuslig till viss mån. Majoriteten ansåg att version 2 av scenen även var hotfull och 

oroväckande till en högre grad. Scenen ansågs inte förmedla känslan av ensamhet. 
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Figur 26 Resultat från frågor om Scen 2: Ensamhet, version 1. 

Resultaten från Scen 2: Ensamhet, version 1 (se Figur 26) visar att majoriteten inte tyckte att 

någon av de åtta orden stämde in på bilden, då det ledande svaret till alla ord förutom ordet 

ensam var ”Stämmer inte alls”. På ordet ensam svarade 6 av 9 ”Stämmer lite” och endast två 

svarade ”Stämmer bra” och en svarade ”Stämmer mycket bra”. På orden hotfull och 

skrämmande svarade samtliga informanter ”Stämmer inte alls”. 

 

Figur 27 Resultat från frågor om Scen 2: Ensamhet, version 2. 

Scen 2: Ensamhet, version 2 (se Figur 27) fick en större variation bland svaren då ungefär 

hälften ansåg den vara oförutsägbar, oroväckande och kuslig. Majoriteten upplevde den 
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inte som hotfull eller skrämmande, men i version 2 var det fler som svarade ”Stämmer lite” än 

i version 1. 

Scen 2: Ensamhet upplevdes inte speciellt hotfull eller skrämmande. Då resultaten av de två 

versionerna skiljer sig åt, kan man sammanfattningsvis säga att version 1 inte lyckades 

förmedla obehag men att version 2 upplevdes ensam och till viss mån obehaglig, oförutsägbar, 

oroväckande och kuslig. 

 

Figur 28 Resultat från frågor om Scen 3: Mörker, version 1 

Resultaten från Scen 3: Mörker, version 1 (se Figur 28) visar att den upplevdes som hotfull 

och oroväckande då majoriteten svarade ”Stämmer helt” på dessa ord. En stor del av 

informanterna svarade även ”Stämmer mycket bra” och ”Stämmer helt” på orden obehaglig, 

obekväm och kuslig. Svaren på de resterande orden var relativt jämt utfördelade. 
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Figur 29 Resultat från frågor om Scen 3: Mörker, version 2. 

Scen 3: Mörker, version 2 (se Figur 29) var enligt informanterna aningen obehagligare och 

den ansågs vara mer oförutsägbar, ensam och kuslig än version 1. 

 

Figur 30 Resultat från frågor om Scen 3: Mörker, version 3. 
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resterande ord har majoriteten svarat från att det ”Stämmer bra” till att det ”Stämmer helt”. 

Scenen upplevdes av samtliga till en högre grad som hotfull och oroväckande. Version 1 ansågs 

inte vara riktigt lika obehagsframkallande som version 2 och version 3, eftersom några fler 

valde ”Stämmer inte alls” och ”Stämmer lite” på en del av orden i version 1. 

6.2.2 Resultat från intervjuerna 

Här presenteras resultatet från intervjuerna i en sammanställning av informanternas svar på 

intervjufrågorna, där även kön och ålder redovisas för de informanters svar som avviker eller 

är unika från majoritetens svar. För intervjuprotokoll se Appendix D – Intervjuanteckningar. 

Skulle du känna dig säker i miljön i någon utav scenerna? 

De flesta av informanterna svarade Scen 2: Ensamhet på denna fråga. Endast en svarade nej 

(kvinna, 51-65år) vilket motiverades av att det kändes otryggt att befinna sig i en folktom stad 

under kvällen. En av informanterna (kvinna, 31-50år) svarade att denne även skulle känna sig 

lite trygg i Scen 1: Blod och blodspår, version 1, eftersom hon fick känslan av att det fanns hjälp 

att få i närheten om det otäcka i scenen skulle eskalera. 

Skulle du känna dig tveksam till att passera området i någon utav scenerna? 

På denna fråga svarade samtliga informanter ja. De scener de syftade på var Scen 1: Blod och 

blodspår samt Scen 3: Mörker. Motivationen för detta var att blodet fick dem att känna obehag 

och rädsla, vilket kan ha ett samband med Freuds (1919) teori om rädslan för döden och de 

döda, samt Ferlins (1994) teori om att människan av ren instinkt associerar blod som 

någonting hotfullt.  

Skulle du känna dig lugn och tillfreds om du befann dig i miljön i någon utav scenerna? 

Alla förutom två av informanter svarade nej på denna fråga. Motiveringarna till varför de inte 

skulle känna sig lugna och tillfreds var för att de upplevde scenerna med blod skrämmande 

och att det var någonting som inte stämde med Scen 2: Ensamhet, som gav ett visst obehag 

eller oro. Exempelvis motiverade en av informanterna (man, 31-50år) Scen 2: Ensamhet, 

version 1 som att den verkade helt vanlig men lite öde, vilket var anledningen till att han inte 

kunde svara på om han skulle känna sig helt tillfreds i miljön. En anledning till att svaren blev 

lite annorlunda för Scen 2: Ensamhet i intervjuerna än i enkätformuläret, kan bero på det 

Lynch (1960) beskriver som att människor är en lika stor del av städer som dess materiella 

innehåll och att vi har vissa förväntningar på den omgivning vi befinner oss i beroende på 

tidigare erfarenheter. Detta skulle kunna förklara varför Scen 2: Ensamhet som inte visar ett 

direkt fysiskt hot blev graderad som relativt harmlös i enkäten, men att det i intervjuerna 

framgick att det ändå fanns en underliggande känsla av obehag eller orolighet hos 

informanterna. 

Informanterna (man, 18-30år och kvinna, 31-50år) som svarade ja syftade på båda 

versionerna av Scen 2: Ensamhet och motiverade detta med att ingen människa befann sig i 

scenen och att de fick känslan av en lugn kväll i staden. 

Vad var orsaken till att du reagerade starkast på just ”Scen X, ver Y”? 

Två av informanterna (man, 18-30år och kvinna, 51-65år) svarade Scen 3: Mörker, version 1 

och motiverade detta med att det kändes konstigt och mer obehagligt på dagen när det var 

ljust, samt att det hade varit mer förståeligare att se någonting sådant under kvällen/natten. 
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Fyra av informanterna (kvinna, 18-30år och män, en från varje ålderskategori) svarade Scen 

3: Mörker, version 2. Två av informanterna motiverade deras svar med att även fast 

omgivningen såg öde ut så fick de känslan av att de inte var ensamma. Den ene förklarade 

detta genom att det kändes som att ”den som gjort det”, alltså orsakat blodspåren, kanske 

fanns kvar i närheten. De andra två informanterna tyckte däremot att det var helheten i Scen 

3, version 2 som fick den att kännas mest skrämmande och obehaglig i bildserien. 

Tre av informanterna (kvinnor, en från varje ålderskategori) svarade Scen 3: Mörker, version 

3 vilket motiverades med att mörkret och de släckta fönstren tillsammans med blodet gjorde 

det väldigt otäckt. En av informanterna tyckte även det kändes som taget ur en skräckfilm. 

På vilket sätt skiljer sig känslan i hur du upplever miljön i de olika versionerna? 

Under denna fråga hade informanterna möjlighet att jämföra bilderna av de tre scenernas 

respektive versioner mot varandra om så önskades, varav sex av informanterna valde att 

utnyttja detta. 

Samtliga informanter svarade att de första versionerna av scenerna börjar med en svagare 

känsla av obehag som sedan trappas upp eller blir skrämmande allt eftersom detaljerna eller 

iscensättningen eskalerar. En av informanterna beskrev detta med att det skiftar mellan att 

man inte riktigt vet vad man ska förvänta sig och fara/rädsla. Kring Scen 3: Mörker tyckte en 

av informanterna (man, 18-30år) att graden av obehaglighet eskalerade tvärtom från de andra 

scenerna, d.v.s. att version 3 (nattljussättningen) var den minst obehagliga i Scen 3 och att 

version 1 (dagsljussättningen) var den obehagligaste. 

Det informanterna inte verkade lägga märke till var att skillnaden mellan Scen 1: Blod och 

blodspår och Scen 3: Mörker inte enbart var ljussättningen, utan även att de nedsläckta 

fönsterna från Scen 2: Ensamhet, version 2. 

Tror du atmosfären i miljön hade varit mer förutsägbar i en annan typ av plats eller 

omgivning? 

Tre av informanterna (kvinnor och en man, samtliga 18-30år) hade unika svar på frågan. En 

av kvinnorna svarade i en spökstad eller i ett spökhus och den andre svarade i en apokalyptisk 

stad med zombies. Mannen svarade i ett slumområde eller ett område med hög kriminalitet. 

Resterande sex informanter svarade nej på frågan, varav två av dem (man och kvinna, 31-

50år) påpekade att det dock hade varit lättare att tolka vad som hänt eller pågår om det hade 

funnits folk på plats. En av informanterna (kvinna, 51-65år) utvecklade sitt svar med att det 

möjligtvis hade varit mer förutsägbart i ett sämre område/stadsdel. 

I vilken genre av spel skulle du säga miljön passar bäst in i? 

Eftersom en del av informanterna hade en begränsad spelvana eller ingen alls, var det lite svårt 

att få fram ett rakt svar på genre vilket då krävde att de förklarade i detalj vilken typ av spel de 

tänkte på, som jag sedan placerade i en passande genre. 
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En informant (kvinna, 18-30år, med spelvana) svarade zombiespel och refererade sedan till 

Survival Horror8 genren. 

En informant (kvinna, 18-30år, med spelvana) svarade skräckgenren. 

Två av informanterna (man, 18-30år, med spelvana och man, 51-65år, utan spelvana) svarade 

någon form av actionspel, alltså actiongenren. En av informanterna (kvinna, 31-50år, med 

spelvana) tyckte även att det skulle passa i ett CSI-liknande mysteriespel, alltså 

äventyrsgenren9. 

De resterande fem informanterna svarade skjutspel, alltså FPS10-genren eller TPS11-genren. 

När informanterna ombads att utveckla sina svar ytterligare svarade fyra av dem skjutspel 

med actiontema, varav en (man, 31-50år, med spelvana) specificerade det som TPS. En av dem 

(man, 18-30år, med spelvana) svarade FPS med krigstema. 

6.3 Slutsatser 

Avsikten med arbetet har varit att undersöka om känslan av obehag kan förstärkas med hjälp 

av tänkta obehagliga implementeringar och genom att någonting främmande manifestas i en 

annars neutral och alldaglig virtuell miljö. Den typ av obehag, eller ”uncanny”, som arbetet är 

avgränsat till är rädslan för döden och det döda, ensamhet och mörker. Med de förutsättningar 

som beskrivits är frågeställningen som arbetet haft för avsikt att besvara följande:  

Går det att förmedla eller förstärka känslan av obehag i en virtuell stadsmiljö, som inte är 

typisk för skräckgenren? Vilka implementeringar i miljöscenen är det som främst frammanar 

känslan av obehag?  

I detta kapitel reflekteras och dras slutsatser baserade på undersökningens resultat. 

I en jämförelse av informanternas svarsalternativ kan man urskilja att ålderskategorin 51-65år 

reagerade starkare på bildserien i både enkätformuläret och under intervjuerna. Detta kan 

bero på att de inte har någon spelvana och då generellt inte är lika bekanta med obehag i 

underhållningsmedier av den här typen. Det intressanta i en jämförelse mellan målgrupperna 

faller alltså inte nödvändigtvis på kön, eller ålder för den delen heller, utan kanske mer i vilken 

mån de kommit i kontakt med denna typ av omgivning och atmosfär i virtuella miljöer i dagens 

underhållningsmedier. 

Enligt resultatet var Scen 2: Ensamhet den som väckte minst obehag hos informanterna. 

Däremot kan man se att Scen 2: Ensamhet, version 2 fick starkare reaktioner än version 1, 

speciellt på orden ensam, oförutsägbar, oroväckande och kuslig. I intervjuerna framgår att 

detta främst berodde på att version 1 av scenen upplevdes som harmlös. Under en av 

                                                        
8 Svensk översättning = överlevnadsskräck. En undergenre inom skräckgenren med influenser från 
pusselspel.  För specifikation, se https://en.wikipedia.org/wiki/Survival_horror [Hämtad den: 2017-
05-04] 
9  Av de CSI-spelserier som skapats har samtliga genreklassats som äventyr. För exempel, se 
https://en.wikipedia.org/wiki/CSI:_Hard_Evidence 
https://en.wikipedia.org/wiki/CSI:_NY_(video_game) 
https://en.wikipedia.org/wiki/CSI:_Miami_(video_game) [Hämtade den: 2017-05-01] 
10  Förkortning av first-person shooter. För specifikation, se https://en.wikipedia.org/wiki/First-
person_shooter  
11  Förkortning av third-person shooter. För specifikation, se https://en.wikipedia.org/wiki/Third-
person_shooter [Hämtad den: 2017-05-04] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Survival_horror
https://en.wikipedia.org/wiki/CSI:_Hard_Evidence
https://en.wikipedia.org/wiki/CSI:_NY_(video_game)
https://en.wikipedia.org/wiki/CSI:_Miami_(video_game)
https://en.wikipedia.org/wiki/First-person_shooter
https://en.wikipedia.org/wiki/First-person_shooter
https://en.wikipedia.org/wiki/Third-person_shooter
https://en.wikipedia.org/wiki/Third-person_shooter


 
36 

intervjuerna beskrevs den till och med som fridfull och lugn. Att version 2 av scenen upplevdes 

som mer obehaglig motiverades med att den kändes dyster och fick ett flertal av informanterna 

att känna som att någonting inte står rätt till.  

Scen 1: Blod och blodspår upplevdes som obehaglig, men inte alls till lika hög grad som Scen 

3: Mörker. Resultatet visar att Scen 1: Blod och blodspår, version 2 väckte starkare känslor hos 

informanterna vilket motiverades med att mängden blod ökade. Under en intervju förklarades 

detta med att när det obehagliga i scenen eskalerade kändes det mer skrämmande och hotfullt. 

Den scen som väckte mest obehag hos informanterna var Scen 3: Mörker. Det fanns endast en 

marginell skillnad mellan resultaten hos de tre versionerna av scenen, men version 2 och 

version 3 var de som upplevdes aningen mer obehagliga. Vissa motiverade detta med att 

mörkret fick dem att känna sig mer sårbara och utsatta. Andra tyckte att det var helheten som 

fick dem att uppleva den mer stötande och skrämmande än de föregående scenerna. Två 

informanter tyckte att version 1 av scenen som använde dagsljussättning, var mest obehaglig 

på grund av att det kändes onaturligt med ett sådant scenario när det var ljust ute. Detta kan 

ha att göra med att de upplevde det som att något främmande manifestades i en bekant eller 

hemtrevlig omgivning (Freud, 1919). 

En av intervjufrågorna som ställdes till informanterna var i vilken genre av spel de tyckte 

miljön skulle passa bäst. Med tanke på undersökningens natur skulle man kunna tro att 

majoriteten av svaren blivit inom skräckgenren, men endast en av informanterna svarade 

skräck. Dock beskrev en annan ett apokalyptiskt scenario som kan kopplas med 

karaktäristiska drag för Suvival Horror genren, som är en undergenre inom skräck. De flesta 

svarade skjutspel, eller FPS, och blev därmed ombedda att utveckla sina svar genom att 

beskriva i vilket sammanhang. Alla förutom en svarade inom ett actiontema och det avvikande 

svaret var krigstema. En annan genre som tycktes passa in var äventyrsgenren. 

Resultatet visar på att Scen 1: Blod och blodspår och Scen 2: Ensamhet vilka endast fokuserade 

på en typ av obehag åt gången, inte upplevdes lika obehagliga som Scen 3: Mörker. Scen 3: 

Mörker har en kombination av de detaljer och implementeringar som använts i version 2 av 

Scen 1 och Scen 2. Jämför man enbart Scen 1: Blod och blodspår och Scen 2: Ensamhet med 

varandra, är det tydligt att blod och blodspårsdetaljerna var de implementeringar som 

upplevdes obehagliga och stötande. Utöver detta var båda scenernas andra version, alltså 

version 2 där implementeringarna var grövre, de som väckte starkast känslor. Detta skulle i 

sådana fall göra det möjligt att justera graden av obehag för att få fram den känsla man vill 

förmedla med miljön.  

Slutsatsen är att det var en kombination i stadsmiljön av blod och blodspår, ensamhet och en 

mörkare ljussättning som effektivast lyckades frammana obehag och känslor som associeras 

med begreppet. Ändå är det svårt att dra för radikala slutsatser kring undersökningen 

eftersom arbetet endast använt sig av en typ av miljö. Vidare behövs ett större urval av 

informanter för att kunna få ett mer konkret resultat. Det befintliga resultatet indikerar dock 

att frågeställningen blivit besvarad och att det är möjligt att implementera obehagliga detaljer 

och manifesta obehag i en neutral miljö, utan att det tappar sin effekt på grund av 

associationer till skräckgenren. Detta märks speciellt under intervjufrågan om vilken genre av 

spel som miljön anses passa bäst i, varav majoriteten svarade genrer som inte är 

skräckinspirerade.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Syftet med arbetet har varit att undersöka om man kan förmedla eller förstärka känslan av 

obehag i en miljö som inte är typisk för skräckgenren. Definitionen av begreppet obehag och 

dess olika former är baserat på Sigmund Freuds (1919) The Uncanny. Utöver detta har 

Therriens (2009) Games of Fear: A Multi-Faceted Historical Account of the Horror Genre in 

Video Games använts för att även få moderna och spelrelaterade teorier kring begreppet 

”uncanny”. 

Till undersökningen har en stadsmiljö med en neutral och alldaglig atmosfär i 3D-grafik 

skapats. Arbetet är avgränsat till en stadsmiljö då de är ovanliga i skräckspel. Av stadsmiljön 

har tre scener skapats i olika versioner där obehag implementerats och manifestas i form av 

blod och blodspår, ensamhet och mörker. Undersökningsmetoden som använts är kvalitativ 

med semistrukturerade intervjuer, som sammanlagt nio personer deltog i. 

Resultatet visar att scenerna som innehöll blod och blodspår uppfattades som obehagliga av 

informanterna, men att det som frammanande starkast känslor kring begreppet var 

kombinationen av alla tre typer av obehagliga implementeringar i miljön. Slutsatsen är att det 

skulle vara möjligt att förmedla obehag i en miljö utanför skräckgenren, utan att tappa effekten 

den skulle haft i sitt stereotypiska sammanhang. Det skulle även vara möjligt att justera graden 

av obehagliga detaljer i miljön för att förstärka känslan av obehag. 

7.2 Diskussion 

Vad gäller undersökningsmetoden så uppfattades det som att den kvalitativa 

semistrukturerade metoden var passande för arbetet. Enkätformuläret gav en översikt av hur 

de olika scenerna uppfattades och lade grunden för diskussioner kring dessa. I intervjuerna 

kunde informanterna reflektera över varför de upplevde scenerna så som de gjorde och 

därmed utveckla och motivera sina svar, vilket bidrog med viktig information till arbetet, som 

studien annars hade gått miste om med en kvantitativ undersökningsmetod. Det som främst 

hade gynnat undersökningen hade varit ett större urval av informanter för att få ett mer 

konkret och trovärdigt resultat. Istället för nio informanter hade exempelvis ett tjugotal 

kunnat ge tillräcklig information för att kunna redovisa ett mer trovärdigt resultat och gjort 

det möjligt att dra samband mellan de olika målgrupperna. 

Då arbetet undersöker obehag och innehåller material som kan anses vara stötande för vissa 

åldrar har forskningsetiska aspekter behövts ta till hänsyn under valet av informanter. Som 

redan nämnts i tidigare avsnitt har arbetet därför använt sig av PEGI-märkningens 

åldersrekommendationer för skräckspel och annat stötande innehåll i spel. 

Anonymisering är också en aspekt som tagits hänsyn till i utförandet av undersökningen. 

Informanterna har endast behövt svara på generella frågor om kön, ålder, spelvana och 

erfarenhet av skräckgenren i film och spel. Utöver detta är de helt anonyma, vilket förklarades 

tydligt innan undersökningen påbörjades. Varför detta belyses är för att en del personer kan 

känna sig obekväma eller utsatta om deras namn publiceras tillsammans med deras personliga 

åsikter. Genom att neka anonymitet skulle det kunnat påverka arbetet negativt genom ett färre 
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antal frivilliga deltagare till undersökningen, samt kunnat skapa hinder eller komplikationer 

för arbetet i ett senare skede.  

Studien tyder på att ur ett branschperspektiv skulle fler genrer kunna dra nytta av att använda 

sig av obehag i händelser, för att underlätta och förstärka narrativet, samt använda det som 

stämningshöjare. Att placera obehagligt material i en miljö som inte associeras med 

skräckgenren kan vara ett effektivt sätt att förmedla en vändpunkt eller konfliktupptrappning 

utan att behöva använda sig av varken ord eller ljud. Detta skulle vara särskilt användbart 

inom spel eftersom takten mellan olika spelmoment ofta skiftar drastiskt och kräver att 

spelaren både är observant och reagerar snabbt på sin omgivning. Det skulle alltså bli ett 

verktyg för skaparen och upplevas som en del av spelmekaniken för spelaren. 

Arbetet kan även diskuteras ur ett kulturellt perspektiv. Stadsmiljön som skapades har 

designats med modern västerländsk arkitektur och texturerats efter de förutsättningarna. Om 

obehag uppstår när någonting för oss välbekant eller hemtrevligt manifestas på ett främmande 

sätt (Freud, 1919) kan detta skapa komplikationer kring den valda miljön, när någon som inte 

är bekant med den västerländska kulturen observerar den. De som deltog i undersökningen 

hade alla västerländsk påbrå, men skulle man utöka mängden av informanter i eventuell 

framtida forskning kanske detta inte längre skulle vara fallet vilket kan vara viktigt att ha i 

åtanke. 

7.3 Framtida arbete 

Kortsiktigt hade arbetet gynnats av en mer detaljrik omgivning i scenerna så att stadsmiljön 

hade känts mer realistisk och levande. En annan fördel skulle ha varit att ha ett större urval av 

informanter i undersökningen, varav fler med erfarenhet av skräckspel. 

På lång sikt hade det varit intressant att använda sig av rörliga bilder istället för statiska. Skulle 

man vidareutveckla projektet skulle man kunna bygga upp en liten del av en stadsmiljö där 

det skulle vara möjligt att röra sig runt i ur ett förstapersonsperspektiv. Genom att fritt kunna 

utforska miljön skulle upplevelsen kunna bli starkare och mer naturlig. Det hade då kunnat 

experimenteras mer ingående med de olika typerna av obehag genom att exempelvis 

implementera människor eller folkmassor i scenerna med blod och blodspår. Ett annat 

exempel skulle kunna vara att gå runt i en stad där gator, butiker, restauranger och liknande 

innehåller ett fåtal människor men med lysena släckta i den ena versionen, och helt folktom 

med lysena tända i den andra versionen. Att sedan utforska båda de ovannämnda exemplen 

tillsammans med de olika ljussättningarna hade även kunnat ge en bättre förståelse till hur 

folk upplever mörker när de är ensamma, respektive när de befinner sig bland människor. 

En annan riktning för arbetet skulle kunna vara att använda sig av olika typer av miljöer och 

inte enbart en stadsmiljö, samt knyta dessa till action- eller äventyrsgenren på ett tydligt sätt 

för att se vilken effekt obehag har när det redan finns en bestämd genre för miljön.  

Kort sagt har frågeställningen potential att forskas vidare på och skulle kunna bidra till ett 

nytänkande i skapandet av narrativ, samt kunna bli en del av spelmekaniken. Det är endast 

vår egen fantasi och nyfikenhet som sätter gränserna för det främmande. 
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Bilder 

Figur 1.1: Resident Evil 4 outdoors [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/resident-evil-

4/1/12/Re4_04_04_01_19.jpg [Hämtad den: 2014-02-16] 

Figur 1.2: Resident Evil 4 indoors [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://oyster.ignimgs.com/mediawiki/apis.ign.com/resident-evil-

4/2/2d/Re4_04_03_01_29.jpg [Hämtad den: 2014-02-16] 

Figur 1.3: Silent Hill 2 outdoors [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20110924000529/silent/images/a/a9/Silent-hill-

2.jpg [Hämtad den: 2014-02-14] 

Figur 1.4: Silent Hill 2 indoors [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20111026051945/silent/images/b/ba/Sh2pc_2011-

01-02_03-09-42-58.jpg [Hämtad den: 2014-02-14] 

Figur 2.1: GTAV screenshot 1 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://www.rockstargames.com/V/screenshots/screenshot/828 [Hämtad den: 2014-03-

31] 

Figur 2.2: GTAV screenshot 2 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://www.rockstargames.com/V/screenshots/screenshot/742 [Hämtad den: 2014-03-

31] 

Figur 2.3: GTAV screenshot 3 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://www.rockstargames.com/V/screenshots/screenshot/774 [Hämtad den: 2014-03-

31] 

Figur 2.4: GTAV screenshot 4 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://www.rockstargames.com/V/screenshots/screenshot/799 [Hämtad den: 2014-03-

31] 

Figur 3.1: Yakuza 4 screenshot 1 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://assets2.ignimgs.com/2009/11/18/yakuza-4-screens-20091118052118607-

3059223.jpg [Hämtad den: 2014-03-31] 

Figur 3.2: Yakuza 4 screenshot 2 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://assets2.ignimgs.com/2009/11/18/yakuza-4-screens-20091118052059498-

3059217.jpg [Hämtad den: 2014-03-31] 

Figur 3.3: Yakuza 4 screenshot 3 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://assets2.ignimgs.com/2009/11/18/yakuza-4-screens-20091118052019311-

3059209.jpg [Hämtad den: 2014-03-31] 

Figur 3.4: Yakuza 4 screenshot 4 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://assets1.ignimgs.com/2009/11/18/yakuza-4-screens-20091118052053779-

3059215.jpg [Hämtad den: 2014-03-31] 
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Figur 4.1: Silent Hill 3 blood 1 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://assets1.ignimgs.com/2003/05/13/silenthill3_051203_10-535179.jpg [Hämtad 

den: 2014-03-31] 

Figur 4.2: Silent Hill 3 blood 2 [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://assets2.ignimgs.com/2003/04/09/silentHill3_040903_04-520185.jpg [Hämtad 

den: 2014-03-31] 

Figur 5.1: Alone in the Dark blood [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://assets1.ignimgs.com/2001/07/13/aloneinthedark4008-233022.jpg [Hämtad den: 

2014-03-31] 

Figur 5.2: F.E.A.R. 2: Project Origins blood [Bild] Tillgänglig på Internet: 

http://assets2.ignimgs.com/2009/02/10/fear-2-project-origin-20090210032049314-

2746723.jpg [Hämtad den: 2014-03-31] 

Figur 6: Niemi, S. (2014) 3D-modell av stadsmiljön [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 7: Niemi, S. (2014) Diffuse texturerna [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 8: Niemi, S. (2014) Varianter av diffuse texturerna [Bild] Skövde, Högskolan i 

Skövde. 

Figur 9: Niemi, S. (2014) Normal map, specular map, glow map [Bild] Skövde, Högskolan i 

Skövde. 

Figur 10: Niemi, S. (2014) 3D-modell med och utan normal map [Bild] Skövde, Högskolan i 

Skövde. 

Figur 11: Niemi, S. (2014) Exempel på ljussättning [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 12: Niemi, S. (2014) Scen 1: Blod och blodspår, version 1 [Bild] Skövde, Högskolan  i 

Skövde. 

Figur 13: Niemi, S. (2014) Scen 1: Blod och blodspår, version 1 [Bild] Skövde, Högskolan i 

Skövde. 

Figur 14: Niemi, S. (2014) Scen 2: Ensamhet, version 1 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 15: Niemi, S. (2014) Scen 2: Ensamhet, version 2 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 16: Niemi, S. (2014) Scen 3: Mörker, version 1 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 17: Niemi, S. (2o14) Scen 3: Mörker, version 2 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 18: Niemi, S. (2014) Scen 3: Mörker, version 3 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 19: Niemi, S. (2014) Kollage av scenerna från stadsmiljön [Bild] Skövde, Högskolan i 

Skövde.
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Appendix A -  Renderade bilder av stadsmiljön 

Nedan finns större format av de renderade bilderna av stadsmiljön som används 

i undersökningen. 

 

 

Figur 1 Scen 1: Blod och blodspår, version 1 

 

 

Figur 2 Scen 1: Blod och blodspår, version 2 
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Figur 3 Scen 2: Ensamhet, version 1 

 

 

Figur 4 Scen 2: Ensamhet, version 2 
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Figur 5 Scen 3: Mörker, version 1 

 

 

Figur 6 Scen 3: Mörker, version 2 
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Figur 7 Scen 3: Mörker, version 3 
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Bildförteckning 

Figur 1: Niemi, S. (2014) Scen 1: Blod och blodspår, version 1 [Bild] Skövde, Högskolan i 

Skövde. 

Figur 2: Niemi, S. (2014) Scen 1: Blod och blodspår, version 2 [Bild] Skövde, Högskolan i 

Skövde. 

Figur 3: Niemi, S. (2014) Scen 2: Ensamhet, version 1 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 4: Niemi, S. (2014) Scen 2: Ensamhet, version 2 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 5: Niemi, S. (2014) Scen 3: Mörker, version 1 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 6: Niemi, S. (2014) Scen 3: Mörker, version 2 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 

Figur 7: Niemi, S. (2014) Scen 3: Mörker, version 3 [Bild] Skövde, Högskolan i Skövde. 
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Appendix B -  Enkätformulär 
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Appendix C -  Intervjufrågor 
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Appendix D -  Intervjuanteckningar 
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