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Sammanfattning 
Hur utformas spelkaraktärer för att förmedla skräck till betraktaren?  Spelkaraktärer 
inom survival-horrorgenren har flera konventioner baserade på skräckgenrens tidigare 
historia. Både kvinnliga och manliga karaktärer har tydligt fokus på sexualisering. 
Kropp och klädsel används för att markera avstånd från betraktarens kultur. Färger 
som betonar sexualitet, våld och ondska återkommer i karaktärernas utformning. Ljus 
och klädsel används även för att begränsa betraktarens information om karaktären. 
2 karaktärer har producerats, en av vardera kön. Dessa används till en 
enkätundersökning för att testa relationen mellan vana av skräckgenren, hur 
skräckinjagande de uppfattas samt hur sexualiserade de anses. Resultaten av 
undersökningen är att det mest avgörande för att skapa skräckinjagande karaktärer var 
att de betraktas som fysiskt farliga och att karaktären inte är en del av betraktarens 
kultur. 
Relationen mellan skräck och kultur kan vidareutvecklas i framtida arbete inom krigs- 
och propagandaaffischer relevant. Skräckgenren och propaganda är något som tycks 
innehålla flera likheter. 

Nyckelord: Dataspelsutveckling, spelgrafik, karaktärer, skräck, survival-horror 
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1 Introduktion 
Vad är det som gör att vi upplever skräck och ett visst utseende hos karaktärer som 
skräckinjagande? Det finns ett flertal återkommande teman inom skräckgenren och i 
det här arbetet kommer det att redogöras för hur några av dessa teman tar sig utryck 
rent visuellt, framför allt inom survival-horrorskräckspelsgenren. Detta med 
utgångspunkt i skräckgenrens rika historia och bakgrund. Från den gotiska novellen 
på 1700-talet fram till skräckfilmens födelse och vidare till idag. Tidigare medier 
inom skräckgenren har haft ett stort inflytande över dagens skräckspel och det finns 
tydliga kopplingar till både film och litteratur. 
Ett av de utmärkande dragen för skräckgenren oavsett medium är att det finns gott om 
sexuella tolkningar, därmed får även det manliga och kvinnliga en central roll. Det 
analyseras därmed hur kvinnliga och manliga karaktärer har utvecklats inom 
skräckgenren och vilka roller de fått. Detta är avgörande för att kunna förstå varför 
karaktärerna gestaltas som de gör inom survival-horrorgenren, eftersom kopplingen 
till sexualitet återkommer i flera fall.  
Det följs av hur ljus, skuggning och färg används för att ge karaktären ett mer 
skrämmande utseende, samt hur kläder och utrustning gestaltas för att skrämma 
betraktaren. Samt deras koppling till sexualitet och andra återkommande teman som 
det okända. 
För att se hur dessa teman tar sig utryck i skräckspel och survival-horrorgenren så 
analyseras två spelkaraktärer ur spelet Silent Hill 2 (2001), en kvinna och en man. 
Resultaten av backrundsforskningen och karaktärsanalysen används sedan för att 
fastställa ett par olika teman som kan användas för att skapa karaktärer som förmedlar 
skräck till betraktaren. 
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2 Bakgrund 
Skräckgenren har en väldigt rik bakgrund och en lång historia bakom sig där det 
intressant nog kan sägas att väldigt lite har förändrats. Twitchell (1985) menar att så 
länge människan har skapat bilder så har det som skrämt oss i dessa bilder till stor del 
varit detsamma. I det här avsnittet redogörs kortfattat för följande punkter 

• Skräckgenrens historia, samt senare tids historia som mer konkret berör 
skräckgenren och dataspel. 

• Hur kvinnor och män har framställts inom skräckgenren. 

• Hur karaktärernas gestaltas för att betona de teman som tagits upp i analysen 
av män och kvinnor. Det här avsnittet följs även upp med ett avsnitt som 
analyserar två spelkaraktärer. 

2.1 Skräckgenrens historia 
Skräckgenren är något så stort och uråldrigt att det är väldigt svårt att sätta fingret på 
vart historien börjar. Monster och mytologiska varelser har funnits sedan länge och 
Twitchell (1985) menar att många av de grottmålningar som vi idag hittat visar bilder 
på vad vi fruktade för tusentals år sedan. 
Det var däremot först under det sena 1700-talet med introduktionen av den gotiska 
novellen som den moderna skräckgenren kan sägas uppstå (Fyhr, 2004). Detta har 
även enligt Twitchell (1985) att göra med att trycktekniken blivit så pass billig att 
noveller och tryckta bilder lättare kunde spridas. Genren handlade mycket om 
sökandet, miljöerna bestod ofta av förfallna slott och huvudpersonen i böckerna gick 
ofta vilse i verkliga eller själsliga irrgångar (Fyhr, 2004). Den utmärkte sig även 
genom att ha en betydande andel kvinnliga författare och läsare för sin tid (Freeland, 
1996). Denna genre som till en början sågs som nyskapande stagnerade sedan gradvis 
(Fyhr, 2004) och nådde sin botten under mitten av 1800-talet (Twitchell, 1985). 

Skräckgenren fick nytt liv igen först kring 1870 och tiden fram till första världskriget 
beskrivs som skräckgenrens guldålder (Fyhr, 2004). Under denna era så fanns det en 
stor skara respekterade författare som gav ut noveller inom skräckgenren, genren hade 
inte alls samma b-stämpel som den kan förknippas med idag (Fyhr, 2004). En svacka 
följde sedan åter fram till 1930 talet då Hollywood sköt nytt liv i skräckgenren 
(Twitchell, 1985). Klassiska verk som bröderna Halperins White Zombie från 1932 
skapades. Detta var världens första zombiefilm och det är även här zombie myten 
börjar ta form (Fyhr, 2004). Dessa tidiga skräckfilmer under 30-talet inspirerades av 
tidigare stumfilmer från Europa, som Murnaus Nosferatu från 1922. Med mycket 
instängda miljöer och tydliga kontraster mellan ljus och skugga (Twitchell, 1985). 
Under denna tid fram till 50-talet så hämtades även det mesta materialet från den 
redan etablerade skräckgenren i litteraturen och många av de fasor vi tidigare endast 
kunnat drömma och läsa om fick nu en gestalt som är med oss än idag (Twitchell, 
1985). 1940-talet blev annars vad mitten av 1800-talet var för den gotiska novellen, 
genren började stagnera, den påtryckande verkliga fasan av andra världskriget gjorde 
att skräckgenren blev mer realistisk och kom att likna thrillergenren (Twitchell, 
1985). 60 och 70-talet gav genren nytt liv igen i form av sci-fiskräck med 
utomjordingar som ett centralt tema. Det här kan även ses som den minst sexuellt 
betonade tiden i skräckgenrens historia (Twitchell, 1985). Skräckgenren är annars 
något som Twitchell (1985) beskriver som fabler om sexuell identitet och Freeland 
(1996) menar att det är historier som handlar om det som kan anses som frånstötande, 
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brott mot samhällets ordning och uppbrott mot modersgestalten. Från 60-talet och 
framåt så började även skräckgenren fokusera mer på våld och blod än tidigare och 
under 70 och 80-talet så växte slashergenren fram. Den här genren bröt mot 60-talets 
filmer genom att de hade väldigt mycket sexuella och våldsamma betoningar. 
Skräckgenren kom nu med sin våldsamma framställning att betraktas som någonting 
fult och populärkulturellt (Fyhr, 2004), (Twitchell, 1985).  

2.1.1 Skräckspelens framväxt och survival-horror genren 
Under 80-talet kom de första skräckdataspelen. 1983 släppte företaget Wizard video 
spelen Halloween och Texas Chainsaw Massacre, dessa spel klassificeras som de 
första inom skräckspelsgenren (Silveira, 2008). Termen survival-horror kom först 
långt senare 1996 då spelet Resident Evil (1996) släpptes. Resident evil (1996) var 
starkt influerat av tidigare speltitlar såsom Famicoms Sweet Home ifrån 1989 och 
Alone in the Dark som lanserades av Infogrames 1992. Perron (2006) menar att 
survival-horror genren bygger på samma konventioner som tidigare skräckgenrer och 
har hämtat sin inspiration därifrån. Carr (2003) menar att Silent Hill (1999) är 
uppbyggt kring en linjär story, detta kan liknas med storyn i skräckfilmer. 
Skräckspelsgenren har sedan sin födelse även haft ett nära samarbete med 
skräckfilmsgenren (Silveira, 2008) och där är survival-horror inget undantag. Perron 
(2009) drar kopplingar mellan genren och zombiefilmer som Night of the Living Dead 
(1968), en film som Fyhr (2004) menar lade grunden för tre konventioner som är 
grundläggande för den moderna zombiemyten. Den första är att zombien är 
kannibalistisk och driven av hunger efter människokött.  Den andra är zombien som 
ett virus som förs vidare via bettet från en zombie och den tredje är att de endast kan 
dödas genom att förstöra deras hjärna. Dessa är teman som vi kan se återkommer i 
survival-horrorspel och deras filmatiseringar som Resident Evil och Silent Hill. Carr 
(2003) återkommer även i sin analys av Silent Hill (1999) till hur spelet ständigt 
bygger kring att ta sig framåt, detta i trånga miljöer som kan liknas med de 
labyrintiska miljöerna från den gotiska novellen. Survival-horror genren handlar även 
om att drivas till att konfrontera monstren (Perron, 2009) det blir något oundvikligt i 
protagonistens väg framåt. 
Skräckspelsgenren har även kopplingar till first-person shooter genren (Silveira, 
2008). Ifrån skräckfilmsgenren så tog man med sig idén om att använda kameran som 
ett med personen. Ett exempel på detta är filmen Friday the 13th från 1980, där 
kameran gungar i takt med fotstegen medans man får följa med ur monstrets ögon 
(Twitchell, 1985). När Resident Evil 4 lanserades 2005 så debatterades det bland 
spelkritiker om survival-horror som genre var på väg att försvinna, genren tycktes ha 
blivit för snarlik first-person shooters eftersom den även hämtat mer och mer action 
element därifrån.  

2.2 Kvinnor i skräckgenren 
Sexualitet och därmed även det manliga och kvinnliga har en framträdande roll inom 
skräckgenren. Genren kan berätta mycket om vad som kan anses vara en god kvinna 
samt hur en ond kvinna beter sig. Landau (2006) menar att många kristna texter 
uttrycker kvinnans sexuella dragningskraft som källan till synd i världen. Den 
kvinnliga sexualiteten ses som någonting hotfullt och detta är ett återkommande tema 
i skräckgenren. Skräcken som genre har egentligen inte att göra med att bli skrämd 
utan mer att göra med att lägga upp regler för sexuellt beteende (Twitchell, 1985). 
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Det finns ett flertal kvinnliga roller inom skräckgenren. Kvinnan som offer är en av de 
återkommande rollerna (Twitchell, 1985), hon drivs ofta även av en nyfikenhet till 
monstret som kan leda till hennes förfall (Freeland, 1996). Ett annat återkommande 
tema är kvinnan som förförerska, kvinnan som använder sin skönhet för att förföra 
män. Men kvinnan behöver i detta fall inte ha några sexuella avsikter. Creed (1993) 
menar att det finns flera mytologiska exempel på dessa, ett av dem är Sirener. Dessa 
varelser lockade sjömän och deras skepp på grund med sin vackra sång. Slutligen har 
vi rollen av kvinnan som iklädd mansrollen. När det kommer till hjälte rollen 
använder sig Clover (1992) av uttrycket Final woman, detta är alltså karaktären som 
den kvinnliga hjälten har blivit efter att ha besegrat monstret, eller pressats till det 
yttersta och tvingas konfrontera monstret. Denna roll menar Clover (1992) definieras 
av att hon har blivit mer maskulin än feminin i sin framställning. 
Creed (1993) menar att det finns två typer av monster, det omänskliga och det som 
kastrerar mannen. Det kastrerande monstret återknyter till Clovers final woman, de 
har likheten i att båda kan betraktas som maskulina. Det kvinnliga monstret blir alltså 
hotfullt genom att vara maskulint och därmed beröva mannen på hans manlighet, det 
som gör att han inte längre är man och kastrerar honom. 

Kvinnorollen i skräckgenren är alltså som vi ser djupt rotad till sexualitet. Det 
intressanta i det hela är dock att kvinnorollen kan sägas berätta mer om vad män är 
rädda för än kvinnors lustar (Creed, 1993). Det handlar inte längre om sexualitet utan 
om det avvikande, det som omvälver vårt samhälle. Monstret är det som hotar vår 
samhällsordning, det som inte längre kan klassificeras (Twitchell, 1985). 

2.3 Män i skräckgenren 
Skräckgenren är en genre som är skapad för män (Freeland, 1996). Det är därför inte 
så förvånande att se att handlingen inom skräckgenren oftast är mansdriven (Clover, 
1992). Mannen är även oftast den som är hjälten och den som förväntas ta tag i 
problem och driva handlingen framåt (Twitchell, 1985). Mannen är även oftast den 
som gestaltas som monstret (Creed, 1993). 

Vad som definierar manliga monster är till stor del likt vad som definierar de 
kvinnliga monster som tagits upp tidigare i texten. Som nämnt är skräckgenren en 
genre baserat kring sexualitet, men det manliga monstret har en starkare betoning 
kring det sexuellt avvikande, det manliga monstret kan betraktas som en defekt 
maskulinitet (Freeland, 1996), (Clover, 1992). Det är således inte det manliga som gör 
honom till monster utan avvikelsen därifrån (Wadenius, 2009). En man som inte är 
sexuell på ett traditionellt sätt blir till monstret. Det återkommande mönstret här är att 
finna sexuell njutning hos någonting annat än för reproduktivt syfte. Det manliga 
monstret framställs ofta som masochistiskt, det är inte rädd för smärta utan utsätter sig 
ofta för det självmant (Briefel, 2005). Monstret blir till någonting perverst som får 
njutning av smärta. Kirkland (2009) beskriver även den ikoniska karaktären Pyramid 
Head från Silent Hill 2 (2001) som en hämnande fadersfigur som är ute efter att 
kastrera spelets protagonist, det här återknyter till Creeds (1993) kastrerande monster.  

2.4 Skräckens utseende 
”stories don´t carry horror, images do”  

(James B. Twitchell, 1985, s.58) 
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2.4.1 Klädsel och kroppsform 
Det har hittills i texten ett par gånger tagit upp hur skräckgenrens monster är de som 
avviker, de identifieras som de som bryter mot samhällsnormerna och har en anormal 
sexualitet. Det här tar sig utryck i de kläder och den utrustning som karaktärerna bär. 
Ett sätt att gestalta de sexualiserade kroppar som vi sett att både männen och 
kvinnorna inom skräckgenren har är genom att vad Adams (2007) kallar för att 
hypersexualisera dem. Hypersexualisering innebär att det som anses som 
karakteristiskt för könet på karaktären drivs till sin spets. Kvinnliga karaktärer får 
överdrivet smal midja, större byst och höfter, medan manliga karaktärer ges breda 
axlar och tydligt betonade muskler. Det här ger karaktärerna den sexuella betoning 
som tidigare tagits upp och kan även ses i klädsel som framhäver 
hypersexualiseringen, det här kommer vi att se exempel på senare i karaktärsanalysen. 
Kläderna och utrustningen har även ofta en betoning av förfall och slitage. Det här 
kan ses som ett sätt att visuellt betona det avstånd karaktären har från samhället. 
Karaktären lever inte längre efter de normer som det mänskliga samhället är uppbyggt 
kring och blir därmed till monstret. Skräcken som genre handlar ofta om det vi inte 
förstår (Twitchell, 1985) och detta gestaltas genom betoningen av att karaktären har 
en annan värdegrund än betraktaren, det kan även koppla samman karaktären till 
något mer primalt och djuriskt. Clover (1992) menar att det finns en tradition av 
monstret inom skräckgenren som någonting kopplat till det djuriska, detta kan även ta 
sig utryck genom användningen av närstridsvapen. Det slitna utseendet blir en symbol 
för människans rädsla för att deras kultur och samhälle inte längre skall betyda något, 
att det primala vinner över kulturen. 

Adams (2007) talar om tre olika typer av varelser när han definierar spelkaraktärer; 
humanoids, non-humanoids och hybrids. Humanoids är de varelser som är mänskliga, 
non-humanoids är varelser av det slag som är helt omänskliga, till exempel robotar. 
Den sista och av störst intresse här är hybrids, varelser som är humanoider i det 
avseendet att de har två armar och två ben, men kan annars ses som vanställda 
människor. Ofta lånas karaktärsdrag från djur och det blir svårt att avgöra vart gränsen 
mellan djur och människa går, det är en hybrid, ett mellanting. Detta går hand i hand 
med vad Twitchell (1985) menar gör ett monster skrämmande, att det är något 
odefinierbart, något man inte vet hur man ska hantera. Gyllenström (2007) har i sitt 
examensarbete tagit fram ett antal generella drag för hur onda karaktärer kan 
gestaltas. I flera av hans punkter återkommer karaktärsdrag som kan anses som 
deformerande, en onaturlig kroppsform kan till exempel ses som ett av kriterierna för 
en hybridbaserad karaktär. 
Dolda anletsdrag är även ett återkommande tema hos Gyllenströms (2007) punkter. 
När det kommer till kroppsspråket är ansiktet ett av de områden som människor 
avläser mycket av våra känslor ifrån, Ekman och Friesen (1971) menar att ansiktet är 
kopplat till en rad olika känsloyttryck, såsom lycka, sorg, ilska och rädsla. Att berövas 
denna information återgår till ett klassiskt tema inom skräckgenren, förövaren eller 
monstret är den som har all information, han är allvetande och allseende (Silveira, 
2008) medan offret fruktar det okända (Twitchell, 1985). Vi kommer att se fler 
exempel på detta under analysen av spelkaraktärer. 

2.4.2 Färg och ljussättning 
Ett återkommande tema i skräckgenren är det okända och det oförklarliga (Fyhr, 
2004), (Twitchell, 1985). Selektiv ljussättning kan vara ett sätt att uppnå detta, Adams 
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(2007) menar att det som man väljer att inte belysa är minst lika viktigt som det som 
man väljer att belysa, när han talar om ljussättning i spel. Men ljussättningen inom 
skräckgenren kan också användas för att ge betraktaren känslan av förvirring, känslan 
av att den inte har kontroll över situationen (Twitchell, 1985). I skräckspel handlar det 
också ofta om mörka miljöer (Adams, 2007). Det dolda är som sagt ett effektivt sätt 
för att skapa skräck. 
Valet av färg har en stor betydelse för hur karaktärer upplevs. Ljusa färger förknippas 
generellt sett med mer positiva upplyftande egenskaper och känslor medan mörkare 
och dovare toner förknippas mer med dåliga egenskaper (Hemphill, 1996). Enligt 
Hemphill (1996) så är även den färg som ger kraftigast negativ respons grå. Zammitto 
(2005) ser däremot grå som en neutral färg och kopplar färgen svart till bland annat 
död, ondska och dolda egenskaper. Han tar även upp hur brunt kan kopplas till förfall 
och rött till aggressivitet, fara, blod och vapen, medans vitt kan tolkas bland annat 
som renhet och oskuld.  Mörkt rött kan även förknippas med sexualitet enligt Ahearn 
(2009). Nedblodade vita kläder kan i det här sammanhanget då ses som att någonting 
oskuldsfullt har sexualiserats. Sexualiteten blir här är även förknippad till våld och 
aggressivitet när man ser till Zammittos (2005) kopplingar till rött. 

Adams (2007) menar att färger även kan symbolisera karaktärers attityd och 
temperament, mörka och dovare färger ger en känsla av att karaktären är mer ”gritty”. 
Gritty är ett ord som saknar en god motsvarighet på svenska, men i spelsammanhang 
så kan ordet tolkas som det mer realistiska, jordnära, hårda och våldsamma. Gritty kan 
även återkopplas till det slitna utseendet som alltså ytterligare understryks av 
färgvalet. 
 

2.5 Analys av spelkaraktärer 
Här analyseras två stycken spelkaraktärer, en kvinna och en man ifrån spelet Silent 
Hill 2 (2001). Spelet är valt utifrån popularitet och kopplingen till film industrin. Båda 
karaktärerna i urvalet är vad som speltekniskt definieras som monster, eller fiender. 

2.6 Silent Hill 2 
Silent Hill är en survival-horrorbaserad spelserie. Det första spelet i serien släpptes 
1999 av Konami och uppföljaren Silent Hill 2 (2001), som det här kommer att tittas 
närmare på karaktärer ifrån, släpptes två år senare, 2001. Spelserien mottogs väl av 
spelare och kritiker fram till den fjärde delen i serien som släpptes 2004, efter den så 
började försäljningen sjunka. En filmatisering har gjorts på första spelet i serien och 
ytterligare en är planerad (wikipedia, 2010). Miljöerna i spelet har en stark betoning 
av död och förfall, de består till stor del även av korridorer och små ytor befolkade av 
zombieliknande karaktärer. 
Det kommer nedan att tittas närmare på två karaktärer. Den första är Bubble Head 
Nurse, en av de många kvinnliga sjuksköterskefiender som återkommer genom 
spelserien. Den andra är Pyramid Head, en manlig karaktär som återkommer i flera av 
spelen och även i filmen, detta har get honom något av en ikonisk status inom serien. 
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2.6.1 Bubble Head Nurse 

 
Figur 1 Bubble Head Nurse från Silent Hill 2 (Bubble Head Nurse, 2010) 

Bubble Head Nurse är belyst från vänster framifrån med tydliga skuggor längs den 
högra sidan av kroppen och ansiktet. Färgerna är ljusa, jordiga och går från gräddvit 
till ljusbrunt, metalliskt grått och rostbrunt. Det finns även inslag av ljusare blodrött 
och en mer mörkröd/brun i de torkade blodfläckarna. Kläderna ser smutsiga och slitna 
ut. Hon bär omkring på ett rostigt och slitet järnrör för att använda som vapen. 
Järnröret ger en motpol till den annars organiska kroppen i sin raka och hårda 
utformning. Ansiktet är maskerat med bandage eller vitt tyg. Huden är blekt gråaktig 
på benen, men har en mer normal hudton på armar och bröstkorg. Det är lätt att se 
kopplingar till zombier och det känns tydligt att karaktären inte längre är en del av det 
mänskliga samhället. Hon bär en sjuksystersuniform som kan anses tydligt 
sexualiserad i sin framhävning av byst, tydliga midja samt korta snitt vid benen. 
Sexualiseringen understryks ytterligare av hennes hypersexualiserade (Adams, 2007) 
kroppsform, där det kan ses tydliga markörer för ett kvinnligt utseende i form av byst, 
midja, lår samt avsaknaden av muskulösa armar. Kroppen är även förvriden på ett sätt 
som kan ses som för tankarna bort ifrån ett mänskligt rörelsemönster och kan kopplas 
till en subtilare form av Adams (2007) hybridkaraktär och Gyllenströms (2007) 
onaturliga utseende. Sexualiseringen av karaktären kan även ses i färgvalet, där 
karaktären kan ses som något oskuldsfullt med det vita som sedan har sexualiserats i 
form av det mörkröda blodet. 
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2.6.2 Pyramid Head 

 
Figur 2 Pyramid Head från Silent Hill 2 (Pyramid Head, 2010) 

Pyramid Head är belyst framifrån med tydlig skuggning från den stora hjälmen längs 
armar och bröstkorg. Färgerna är uppbyggda kring en kontrast av ljust och mörkt. 
Armarna och kläderna har en liknande ljusbrun ton som är smutsigt gräddvit, 
undantaget är handskarna som har en ljusare vit nyans. Hjälmen är nästan svart men 
bär spår av samma gräddvita, mörkt rött och rostbrunt. Vapnet, ett enormt svärd som 
ser ut som ett solitt stycke järn med en smalare del som handtag, är metalliskt grått 
och har inslag av brunt i form av rost eller blod. Det här återkommer i hela karaktären, 
som har inslag av väldigt mörkt röd i form av blodstänk, framförallt på kläderna och 
hjälmen. Allt detta är tecken på att karaktären har tagit avstånd från mänskliga normer 
och kultur. Både vapnet och hjälmen ger även en tydlig kontrast i sin kantiga 
utformning jämfört med resten av karaktären som har en mjukare och mer organisk 
utformning. Den enorma hjälm som döljer hela ansiktet och övre delen av bröstkorgen 
gör att det är svårt att avgöra om det skulle vara ett mänskligt ansikte därunder, 
hjälmen har såpass enorma proportioner att kopplingar kan göras till Adams (2007) 
hybridkaraktär. En andra koppling är till Briefels (2005) beskrivning av det maskulina 
monstret som masochistiskt, hjälmen kan alltså även ses som något karaktären bär för 
att plåga sig. Kroppen är bredaxlad och muskulöst hypersexualiserad (Adams, 2007), 
utrustningen hos karaktären kan även ses som överdimensionerat. Ytterligare en 
koppling till det sexuella kan ses i karaktärens kläder, som tycks vara ett 
slaktarförklädde men kan likväl uppfattas som en kjol och ge ett intryck av en 
förvriden sexualitet. 

2.7 Sammanfattning 
Det är tydligt att det finns många gemensamma nämnare hos karaktärerna i analysen. 
Ljussättningen är återkommande dunkel men har ändå en tydlig skugga på kroppen 
och ansiktet. Färgerna är dova och består mest av gräddvit, brunt, grått (oftast i form 
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av metall) och rött, oftast i form av blod. Det finns många kopplingar till 
karaktärernas avstånd till det mänskliga samhället, det mest återkommande är att i 
samtliga fall är kläderna genomgående smutsiga och trasiga. I de fall där huden syns 
är även den ofta smutsig, samt ljus eller har en sjuklig ton, vilket återknyter till 
Perrons (2009) kopplingar mellan survival-horrorgenren och zombiefilmer. Subtilare 
kopplingar till Adams (2007) hybridkaraktär kan även ses. 
Det som annars framträder tydligast i det här urvalet är det dolda ansiktet. Båda 
karaktärerna har dolt sitt ansikte på något sätt och det kan ses som en koppling till att 
karaktären är oförmögen att visa känslor eller endast drivs av en känsla, åter en 
koppling till det primala och monstret som drivet av instinkter. 
Både den manliga och kvinnliga karaktären är tydligt sexualiserade dels genom sina 
hypersexualiserade (Adams, 2007) kroppsformer, men även i form av sina kläder, 
som hos både den manliga och kvinnliga kan ses som väldigt avslöjande. Utrustning 
och klädsel hos den manliga karaktären är däremot mer överdimensionerat jämfört 
med den kvinnliga karaktärens och kan sägas ha en starkare betoning gentemot en 
mer avvikande sexualitet i form av masochism och genusöverträdelse. 
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3 Problemformulering 
Arbetet är baserat kring problemställningen: Hur kan jag framställa karaktärer som 
förmedlar skräck till betraktaren? 
För att undersöka detta har en kvinnlig och en manlig skräckspelskaraktär analyserats 
utifrån skräckgenrens bakgrund. Detta för att se hur de teman som tidigare bekräftats i 
litteraturstudien kan ta sig utryck visuellt hos spelkaraktärer. 

Teman som återkom var att både manliga och kvinnliga karaktärer hypersexualiseras 
(Adams, 2007) för att betona kön och sexualitet. Karaktärer med dova, jordiga färger, 
belyst med kraftig skugga upplevs som mer skräckinjagande än karaktärer med ljusa 
klara färger utan skuggning. Karaktärer som gestaltar att de har tagit avstånd från 
mänsklig kultur (blek/sjuklig, smutsig hy och trasiga smutsiga kläder) är mer 
skräckinjagande än en ren karaktär med hela kläder. Samt att karaktärer med dolt 
ansikte är mer skräckinjagande än en karaktär med fullt synligt ansikte. Både det 
sexuella och slitna utseendet kan ses som att karaktären har återgått till ett mer 
djuriskt tillstånd, drivet av primaldrifter som sex och våld, det här gäller främst 
manliga karaktärer. Hos kvinnliga karaktärer kan sexualiseringen och avståndet från 
det normala mer ses som en betoning av hur den manliga betraktaren upplever 
skräcken av att den kvinnliga karaktären som förförerska med andra intentioner, till 
exempel våldsamma. 

3.1 Metodbeskrivning 
Två karaktärer har modellerats enligt visuella teman från bakgrundsanalysen. En 
kvinnlig och en manlig. Karaktärerna har sedan visats upp i enkätform för en 
testgrupp bestående av studenter från lärarutbildningen i Skövde. 

Karaktärerna är gestaltade utan kontext eller bakgrundsmiljö, vilket här innebär en vit 
bakgrund eftersom karaktärerna visas på vitt papper. Detta för att se hur reaktionen är 
till endast karaktären och om karaktären kan anses som skräckinjagande tagen ur sin 
kontext. 

3.1.1 Karaktärernas utseende 
Den kvinnliga karaktären är modellerad och texturerad som hypersexualiserad 
(Adams, 2007) med tydliga kvinnliga former. Hon har även en vit sjuksystersuniform 
som framhäver dessa former. Hennes ansikte är även dolt av en mask. 

Den manliga karaktären är även den hypersexualiserad (Adams, 2007), men med en 
tydligare betoning på att det skall vara överdimensionerat även när det kommer till 
utrustning. Klädseln är sparsam och överkroppen bar. Ansiktet är även här dolt av en 
mask. 

Båda karaktärerna är gestaltade som slitna och smutsiga. Hyn är ljus på ett sätt som 
kan ses som sjuklig. Färgvalen dova och främst beståendes av vitt, svart, rött, brunt 
och grått. De är även båda att belystas så att de får en tydlig skugga längsmed ena 
sidan av kroppen och ansiktet. 

3.1.2 Studien 
Studien består av en kvantitativ studie i enkätform som är utformad för att mäta hur 
skräckinjagande karaktärerna upplevs, men även för att se deras relation till hur 
sexualiserade de är. Den kvantitativa enkät metoden har flera fördelar för min studie, 
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den kan utföras snabbt och man kan få en stor mängd data (Bryman, 1989) samt att 
det ger större möjlighet till att generalisera resultaten (Ejlertsson, 1996). Valet att 
använda mig av en kvantitativ enkätstudie grundar sig främst på att grunden för 
undersökningen inte är populationens personliga syn på skräck utan mer att testa om 
de visuella teman som återkom i backgrundsanalysen kan användas för att förmedla 
skräck. En kvalitativ intervjustudie däremot är mer lämplig för att ge information om 
informantens personliga erfarenheter (Dalen, 2007) och resultaten har en väldigt låg 
generaliseringsmöjlighet (Ejlertsson, 1996). Valet av en enkätstudie har även fördelen 
att den kan ge en större mängd data under kort tid och bearbetningen av data kan 
påbörjas tidigare jämfört med intervjuer (Ejlertsson, 1996). Den kan även ge mig 
högre internvaliditet vid känsliga frågor, som till exempel frågor om attraktion och 
sexualisering. Frågor av den här typen besvaras mer trovärdigt om det finns en högre 
grad av anonymitet, vilket enkäter är lämpliga för. En intervjusituation skulle med 
hög sannolikhet påverka svaren vid denna typ av frågor (Dalen, 2007) och ge en lägre 
internvaliditet. 

Karaktärerna har visats upp för en urvalsgrupp bestående av studerande på 
lärarutbildningen i Skövde. Fördelen med studenter är att undersökningen enkelt kan 
göras under organiserade förhållanden under en föreläsning och seminarium.  
Testet genomfördes som gruppenkät, ett begrepp som Ejlertsson (1996) använder för 
att beskriva enkätundersökningar där en sluten grupp får tillgång till enkäter under ett 
givet tillfälle. Gruppenkäter har flera fördelar för min studie, de ger en hög kontroll 
över vilka som deltar, svarsfrekvensen är hög och deltagarna påverkar varandras svar 
minimalt (Ejlertsson, 1996). Testgrupperna kommer att få tillgång till enkäterna under 
ett föreläsningstillfälle. Karaktärerna visas med färgbilder i enkäten och följs av nedan 
nämnda frågor efter varje karaktär. De båda karaktärerna kommer att visas upp 
självständigt ifrån varandra för att de i minsta möjliga grad skall påverka varandras 
resultat. 
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4 Genomförande 
4.1 Det producerade systemet 
I det här projektet har det skapat två bilder, den ena med en kvinnlig karaktär och den 
andra med en manlig karaktär. Båda föreställer karaktärer avsedda för skräckspel. 
Karaktärerna har modellerats, texturerats och ljussats efter de teman som återkommit i 
bakgrunden som sätt att förmedla skräck. Dessa teman är: dolt ansikte, sexualiserad 
kropp, jordiga och dova färger, ett slitet utseende och dunkel ljussättningen med 
tydliga skuggor på karaktären. Under arbetet så har programmen Autodesk Maya 
2009, Adobe Photoshop CS 4 och xNormal använts. 

4.1.1 Arbetsprocess 
Modellerna har skapats i tre faser, modellering, texturering och ljussättning. I varje 
fas arbetades det med båda modellerna samtidigt för att ingen av modellerna skulle 
uteslutas ur projektet på grund av tidsbrist. Fördelarna med den här arbetsmetoden var 
att ingen av modellerna fick avsevärt mer tid och arbete än den andre och att det som 
uteslöts från den ena modellen även uteslöts från den andre. Nackdelarna var att det 
var lätt att lägga för mycket tid på den fas som kom först, vilket gjorde att 
modelleringen fick en del arbetstid som kunde använts bättre i den sista fasen 
ljussättning.  
För att enkelt kunna ändra på karaktärerna under arbetets gång så modellerades 
kroppar och klädsel separat. Karaktärerna modellerades även helt med quads 
(polygoner med fyra hörn) vilket är något som jag kommer att återkomma till nedan. 
De texturer som skapats till karaktärerna följer samma princip som för modelleringen 
med enkel utbytbarhet av utrustning och klädsel, det skapades därför separata 
texturkartor för karaktärernas kroppar och deras klädsel.  
Ljussättningen skiljde sig något från de två tidigare faserna. För att få en så liknande 
ljussättning på båda karaktärerna så ljussattes först den ena och denna ljussättning 
kopierades sedan för att användas även för den andra modellen. Vissa korrigeringar 
gjordes sedan för att anpassa ljuset efter den nya modellens kroppsform. Den här 
arbetsmodellen användes för att få en så liknande belysning av de båda modellerna 
som möjligt. 
 

4.1.2 Designval 
Karaktärernas design har utgått mycket ifrån den karaktärsanalys som genomfördes 
tidigare i arbetet. Karaktärsanalysen hade fördelen att den gav en tydlig bild av vad 
som skulle skapas och snabbade upp designvalen till karaktärerna. 

Det kändes relevant att karaktärerna inte skulle få ett för tecknat utseende, de kunde 
då tappa trovärdighet. För att skapa texturer som ger en känsla av realism så har 
samtliga texturer utgått ifrån fototexturer. För att förstärka ljuseffekter och ge 
modellerna en illusion av en mer detaljerad mesh så har fototexturerna sedan 
modifierats med handmålning i Adobe Photoshop CS 4. 
Ljussättningen av båda karaktärerna var med en kraftig ljuskälla på betraktarens 
högersida, främst för att ge en tydlig skugga längs ena sidan av karaktärens ansikte. 
Båda karaktärerna har även två stycken bakgrundsljus för att belysa karaktärerna 
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bakifrån och få dem att tydligare behålla sina siluetter trots den annars relativt 
begränsade belysningen. 

4.1.3 Kvinnlig karaktär 
Den kvinnliga karaktären kläddes med en sjuksystersuniform. Det finns flera skäl till 
detta, sjuksystersuniformen är ett klädesplagg som kan anses som sexualiserat. Det är 
även ett klädesplagg som följer de färgkonventioner som återkommit inom 
skräckgenren.  

Hennes ansikte doldes med gasbindor för att karaktärens mask skulle hållas samman 
med sjuksysterstemat. Både gasbindorna och uniformen har gestaltats med en 
nedsmutsad vit färg. För att sexualisera och knyta an karaktären till våld så gavs hon 
ett par röda pumps. Den röda färgen fick även återkomma på resten av kroppen i form 
av blod. Valet av blod ger även karaktären en tydligare våldsam betoning utöver den 
sexualiserade.  

Hennes kropp har hypersexualiserats (Adams, 2007) och hon har fått smalare midja 
och längre ben jämfört med en mer normalproportionerad människa. Detta för att ge 
henne en kropp som tydligare uppfyller samhällets normer. Hyn är ljus med en sjuklig 
ton för att ge kroppen ett livlöst utseende. 

4.1.4 Manlig karaktär 
Den manliga karaktären har även den hypersexualiserats (Adams, 2007). Den gavs en 
längre överkropp med bredare axlar och muskulösa armar med överdimensionerade 
händer. För att ge karaktären en sexualiserad framtoning så har överkroppen lämnats 
bar och klädseln har hållits minimal.  
Underkroppen har gets ett klädesplagg som är designat dels för att ge ett slitet 
utseende, men även för att vara svårt att definiera och kunna tolkas som en kjol för att 
ge karaktären en mer avvikande sexuell betoning. Fötterna har lämnats bara för att ge 
karaktären en primal och mer djurisk framtoning, samt en känsla av att den inte bryr 
sig om att den kan göra sig illa när den rör på sig.  

Karaktären har getts ett antal metalliska föremål för att tydligare betona det 
masochistiska hos det manliga monstret. Ansiktsmasken är utav detta skäl av metall. 
Han gavs även ett par kedjor längs midjan, för att ge sexuella betoningar i form av 
bondage och intrycket av att han kan ha varit fastkedjad på ett djuriskt sätt. Det 
djuriska återkommer även i form av ett metallhalsband som karaktären har runt 
halsen, detta föremål skadar även tydligt karaktären och återknyter till det 
masochistiska. 
Färgerna består främst av mörkare toner i form av mörkt grå och brunt i metallen, 
samt mörkbrunt i lädret. Huden är precis som hos den kvinnliga karaktären i en 
sjuklig ton för att betona livlöshet. Det röda och därmed aggressiva i färgvalet utrycks 
genom blod på främst karaktärens överkropp och klädsel. 

4.1.5 Nedskärningar 
Modellerna modellerades som tidigare nämnt endast med quads, valet av detta 
berodde på att det senare i projektet skulle användas displacementmaps (textur som 
modifierar modellens mesh och ger möjlighet till finnare detaljer) på modellerna, det 
här gjorde modelleringsfasen mer tidskrävande än vad som hade varit nödvändigt för 
det slutgiltiga resultatet.  
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Med en högre grad av detaljrikedom i modellerna så var tanken att karaktärerna skulle 
uppfattas som mer realistiska. Till sist blev displacementmaps något som skars bort på 
grund av tidsbrist. Men detta är något som inte bör ha en inverkan på undersökningen, 
eftersom syftet med undersökningen inte är att undersöka realismens inverkan på 
skräckupplevelsen. 

4.2 Genomförda mätningar 

4.2.1 Enkäten 
Enkäten består av sju frågor. Fråga fyra till sju följs upp med motivationsrutor där det 
finns möjlighet att motivera och vidareutveckla svaren. Frågorna är utformade efter 
Ejlertssons (1996) metoder för enkätundersökningar. Frågorna är: kön, 
skräckfilmsvana, skräckspelsvana, hur skräckinjagande karaktären anses, hur attraktiv 
karaktären anses, hur sexualiserad karaktären är och slutligen en rangordning av hur 
skrämmande olika teman hos karaktären kan anses. Kön finns med för att se om män 
och kvinnor har olika preferenser för vad som upplevs som skräckinjagande. Frågorna 
angående skräckspels och filmvana är där för att se om det är ett inlärt mönster vad 
som anses hotfullt. Det finns en sannolikhet att det är invant hur en skrämmande 
karaktär ser ut. Den första av dessa frågor är; ”hur ofta ser du på skräckfilm?”. Den 
andra är ”hur ofta spelar du skräckspel?”. Båda frågorna besvaras med fem 
svarsalternativ; ”aldrig”, ”någon gång om året, men inte varje månad”, ”varje månad, 
men inte varje vecka”, ”varje vecka, men inte varje dag” och ”varje dag”. Efter detta 
så följer tre frågor som besvaras var för sig på en skala från 1-5, där 1 är inte alls och 
5 mycket. Frågorna är; ”hur skräckinjagande anser du karaktären vara?”, ”hur väl 
anser du karaktären uppfyller kroppsidealen i dagens samhälle?” och slutligen ”hur 
sexualiserad anser du karaktären vara?”. Samtliga av dessa följs även av en 
motivationsruta tillhörandes varje fråga. Fråga sju: ”Vad anser du bidrar till att göra 
karaktären skräckinjagande? Värdera de olika svarsalternativen från 1 (bidrar mest) 
till 4 (bidrar minst)”, består av fyra ledord som deltagaren får rangordna i fallande 
skala efter vad personen anser vara mest skräckinjagande. Ledorden är: ljussättning, 
färg, kroppen och dess utseende, klädsel och dess utseende. Till denna fråga finns det 
även en motivationsruta för att ge möjlighet för deltagarna att ge mer personliga svar. 
Denna fråga är med för att se om det finns ett tema som kan ses som dominant för 
utformningen av skräck, samt för att se om det finns ett samband mellan svaren för 
hur skräckinjagande karaktären anses och vad som anses bidra till detta värde. 

4.2.2 Insamlad data och bortfall 
Undersökningen genomfördes med 30 deltagare. Från dessa deltagare återlämnades 
det 28 enkäter, ett externt bortfall på 2. Av de insamlade enkäterna så fanns det även 
visst interntbortfall. Vid fråga fyra ”Hur skräckinjagande anser du karaktären vara?” 
så fanns det ett uteblivet svar vid den manliga karaktären. Frågan hade kommenterats 
men inget värde angavs för hur skräckinjagande karaktären ansågs. 
Fråga sju ”Vad anser du bidrar till att göra karaktären skräckinjagande? Värdera de 
olika svarsalternativen från 1 (bidrar mest) till 4 (bidrar minst)”, visade sig vara 
problematisk och fick ett stort bortfall. Anledningen till detta beror troligen på 3 
saker; den största anledningen var troligen att det var en fråga som innehöll flera 
alternativ och därmed flera frågor. Det hade varit bättre att ställa två separata frågor 
med en fråga för vad som bidrog mest och en annan för vad som bidrog minst. Den 
andra anledningen var troligen att de 3 tidigare frågorna som var placerade på samma 
sida alla följde samma still medans fråga sju införde ett nytt svarssätt. Det hade därför 
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varit bättre att utforma frågan med svarsalternativ från 1 till 5 för varje tema för att 
frågorna skulle kännas unisona och svaras lättare av deltagarna. Sista anledningen är 
att frågan var placerad sist i enkäten, många av deltagarna ville troligen bli färdiga 
med enkäten och läste inte frågans formulering så tydligt som de skulle gjort om den 
var placerad innan de andra frågorna. Ejlertssons (1996) menar att enkäter gärna bör 
avslutas med enklare typer av frågor och det hade här funnits anledning att se över 
ordningsföljden av frågorna. 

När frågan behandlats användes svaren enbart för att se vad som bidrog mest. På det 
här sättet finns det fortfarande relevant data att få ut ur enkäter där deltagare avvikit 
från 1-4 graderingen men tydligt klargjort vad de tyckte bidrog mest. Bortfallet är 
trotts detta högt med 4 av svaren för den kvinnliga karaktären samt 5 för den manliga. 
Det här beror på att flera av deltagarna endast markerat ett kryss eller liknande på ett 
av alternativen och eftersom frågan är formulerad på ett sätt som ska mäta både vad 
som bidrar mest och vad som bidrar minst så är det omöjligt att vara säker på vad 
deltagaren avsåg. 

Populationen var starkt kvinnodominerad och av de 28 enkäter som samlades in så var 
endast 3 deltagare män. Intressant var att de inte urskiljde sig från de kvinnliga 
deltagarna i form av spel och filmvana och de kommer här inte att redovisas separat 
ifrån resten av urvalsgruppen. 

4.2.3 Enkät svar 
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Tabell 1  Urvalsgruppens vana av skräckgenren (fråga 2 och 3) 
Urvalsgruppens fördelning inom skräckfilm och skräckspelsvana. Generellt sett så 
kan det utläsas att respondenterna har en låg vana av skräckgenren. Endast 2 personer 
spelar skräckspel varje månad eller oftare och endast 7 personer ser på skräckfilm 
varje månad eller oftare. 
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Tabell 2  Hur skräckinjagande anses karaktären (fråga 4) 
Fördelningen för hur skräckinjagande urvalsgruppen ansåg karaktärerna. Det är 
tydligt att den kvinnliga karaktären ansågs betydligt mindre skräckinjagande än den 
manliga. Ett bortfall förekom även hos den manliga karaktären. 
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Tabell 3 Hur väl karaktären uppfyller samhällets kroppsideal (fråga 5) 
Svarsfördelningen för hur väl urvalsgruppen anser att den kvinnliga respektive 
manliga karaktären uppfyller dagens samhälles kroppsideal. Den kvinnliga karaktären 
kan sägas uppfylla kroppsidealen väl med en majoritet av svaren i kategori 4 och 5. 
Den manliga karaktären uppfyller inte kroppsidealen lika väl men har även den ett 
högt utslag på svarsalternativ 4. 
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Tabell 4 Hur sexualiserad anses karaktären (fråga 6) 
Tabell 4 visar på svarsfördelningen av hur sexualiserad urvalsgruppen ansåg 
karaktärerna. Den manliga karaktären ansågs inte särskilt sexualiserad av en majoritet 
av urvalsgruppen och fick ett värde på 2 eller mindre av 18 deltagare. Den kvinnliga 
karaktären däremot har endast 6 svar som är 2 eller lägre och 12 som har värderats till 
4 eller mer. Bland kommentarerna kunde det utläsas att flera utav respondenterna som 
angett ett lägre sexualiseringsvärde ansåg att det dolda ansiktet avsexualiserar 
karaktären (3 för den kvinnliga och 3 för den manliga). 
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Tabell 5 Vad som bidrar mest till skräckupplevelsen (fråga 7) 
Svarsfördelningen för vad som urvalsgruppen ansåg bidrog mest till hur 
skräckinjagande karaktären ansågs. Fördelningen är väldigt jämn mellan den 
kvinnliga och manliga karaktären och kroppen och kläderna var det som dominerade 
för båda. Det finns även ett högt bortfall inom denna fråga med 5 oanvändbara svar 
för den manliga karaktären och 4 för den kvinnliga. 
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4.2.4 Jämförande tabeller 
För att se vad som kan ha varit avgörande hos respondenterna när det kommer till 
deras svar på fråga 4 ”hur skräckinjagande anser du karaktären vara?” så har deras 
svar på andra frågor analyserats. 
Nedan följer 5 tabeller där respondenternas svar på hur skräckinjagande karaktären 
upplevs jämförs med deras skräckgenre vana, hur sexualiserad de anser karaktären 
vara och vad de ansåg bidrog mest till hur skräckinjagande karaktären upplevdes. 
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Tabell 6 Hur skräckinjagande karaktären upplevs fördelat efter 
respondentens vana av skräckgenren (fråga 2,3 och 4) 

Svarsfördelningen för hur skräckinjagande respondenterna upplevde den kvinnliga 
respektive manliga karaktären fördelat efter deras vana av skräckgenren. Tabellen är 
fördelat i två kategorier för vardera karaktären. En kategori för de respondenter som 
antingen spelar skräckspel eller ser på skräckfilm varje månad eller oftare, dessa anses 
vara vana vid skräckgenren. De respondenter som spelar skräckspel eller ser på 
skräckfilm mindre än så kategoriseras som ej vana. 
Det som går tydligast att utläsa är att inom gruppen som har vana av skräckgenren så 
anses den manliga karaktären vara mer skräckinjagande, med värden på 3 och 4 
jämfört med den kvinnliga karaktärens 2 och 3. Det här återspeglas även inom den ej 
vana gruppen där den manliga karaktären har ett tydligt högre värde av skräckvärde 5 
medan den kvinnliga karaktären har en betydande andel fler i skräckvärde 1 och 2. 
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Tabell 7 Sexualisering fördelat efter svar för hur skräckinjagande 
karaktären upplevs; kvinnlig karaktär (fråga 4 och 6) 
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Tabell 8 Sexualisering fördelat efter svar för hur skräckinjagande 
karaktären upplevs; manlig karaktär (fråga 4 och 6) 

Tabell 7 och 8 visar på svarsfördelningen för hur sexualiserad urvalsgruppen ansåg 
karaktärerna fördelat efter hur skräckinjagande karaktärerna ansågs. Fördelningen av 
sexualisering för värde 3 eller mer kan anses relativt jämn fördelad inom 
svarsalternativen 2-4 för hur skräckinjagande karaktärerna ansågs, både när det gäller 
den kvinnliga och manliga karaktären. Värde 2 för sexualisering däremot är kopplat 
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till ett lågt värde av skräckinjagande hos den kvinnliga karaktären medans det är 
kopplat till ett högre skräckinjagelsevärde hos den manliga karaktären.  
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Tabell 9 Vad som bidrar mest till skräckupplevelsen fördelat efter svar av 
hur skräckinjagande karaktären upplevs; kvinnlig karaktär (fråga 
4 och 7) 
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Tabell 10 Vad som bidrar mest till skräckupplevelsen fördelat efter svar av 
hur skräckinjagande karaktären upplevs; manlig karaktär (fråga 
4 och 7) 

Tabell 9 och 10 visar fördelningen av respondenternas svar på fråga 7 (Vad anser du 
bidrar till att göra karaktären skräckinjagande?) fördelat efter hur skräckinjagande 
karaktärerna upplevdes.  
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Det som går tydligast att utläsa är att samtliga utav de som angett maxvärdet 5 för hur 
skräckinjagande karaktären upplevdes har angett klädseln som den mest bidragande 
faktorn både hos den kvinnliga och manliga karaktären. Det går även att se att 
ljussättningen främst har ansetts bidra mest i samband med ett lågt skräckvärde. 

4.3 Analys av mätningar 
Resultatet för hur skräckinjagande karaktären upplevdes var högre för den manliga 
karaktären än för den kvinnliga. Den manliga karaktären kan sägas ha ett högt 
skräckvärde med 14 av svaren i kategori 4 eller högre och endast 6 svar i kategori 2 
eller lägre (tabell 2). Den kvinnliga karaktären däremot gav inte ett lika högt värde för 
hur skräckinjagande hon anses. 14 av respondenterna gav henne ett värde på 2 eller 
lägre och endast 8 svar i kategorin 4 eller högre (tabell 2). Nedan så kommer detta 
resultat att analyseras för att se vad det har för relation till respondenternas andra 
enkätsvar. 

4.3.1 Skräckvanans påverkan 
Deltagarna i undersökningen har liten vana av skräckgenren, både när det gäller film 
och spel. När det gäller skräckspel var det endast 6 personer som spelade skräckspel 
och endast 2 som kan sägas göra det regelbundet (oftare än alternativ 2; ”någon gång 
om året, men inte varje månad”). Skräckfilmsvanan var betydligt högre och en 
majoritet av deltagarna ser på skräckfilm även om endast 7 av deltagarna ser på 
skräckfilm oftare än någon gång om året (tabell 1).  

För att enklare behandla denna dessa frågor så har respondenterna delats in i vana och 
ej vana vid skräckgenren. För att klassificeras som van vid skräckgenren så ska 
respondenten spela skräckspel eller se på skräckfilm minst varje månad. Populationen 
som var van vid skräckspel är liten, med endast 6 respondenter. Både den ej vana och 
den vana gruppen ansåg att den manliga karaktären upplevdes som mer 
skräckinjagande. Detta var tydligast inom den vana gruppen där spridningen var 
mindre och den manliga karaktären generellt graderades som ett värde högre än den 
kvinnliga (Tabell 6) . Det var endast inom den ej vana gruppen som maxvärdet 5 för 
hur skräckinjagande karaktären upplevs angavs. Det var även här tydligt att den 
manliga karaktären anses mer skräckinjagande med 4 svar med maxvärdet 5 medan 
endast 1 respondent angav maxvärdet för den kvinnliga karaktären.  Det här kan 
tolkas som att det är svårare att förmedla det kvinnliga monstrets pendlande mellan 
det lockande och farliga, jämfört den mer rättframt brutala framtoningen hos det 
manliga monstret. Det manliga monstret är mer enkelriktat i sin framtoning och kan 
därför lättare tolkas utan sammanhang. Det kvinnliga monstret kan däremot vara 
svårare att tolka utan handling då hon traditionellt framställs som en karaktär som 
utvecklas från förförerska till monster. 

4.3.2 Sexualiseringens påverkan 
Den kvinnliga karaktären betraktas som mer sexualiserad (tabell 4) och anses även 
uppfylla samhällets kroppsnormer bättre än den manliga karaktären. Även om svaren i 
fråga 5 (hur väl anser du karaktären uppfyller kroppsidealen i dagens samhälle?) är 
mer jämnt fördelade mellan kvinnliga och manliga karaktären, med undantag för 
maxvärdet 5 där den kvinnliga karaktären dominerar med 4 svar jämfört med den 
manliga karaktären som endast har 1 svar i denna kategori (tabell 3). Det här tyder på 
att även om den manliga karaktären uppfyller samhällets kroppsnormer så anses den 
inte sexualiserad. De masochistiska föremålen som den manliga karaktären iklätts 
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uppfattas heller inte som sexualiserande, men beskrevs i flera (4 stycken) utav 
respondenternas kommentarer som obehagliga. 
Hos den kvinnliga karaktären återkommer ett högt sexualiseringsvärde både inom 
höga och låga värden av skräckinjagelse. Värdena är relativt jämnt fördelade och det 
finns ingen tydlig koppling mellan att ett högt sexualiseringsvärde ger ett högre 
skräckinjagelsevärde (tabell 7). Den manliga karaktären har även den ett relativt jämnt 
fördelat resultat. Men det går att se att det lägre sexualiseringsvärdet 2 ökar i takt med 
ett ökat skräckinjagelsevärde (tabell 8). Den manliga karaktären visar alltså på en 
tendens till att ett högt skräckinjagelsevärde är kopplat till ett lägre 
sexualiseringsvärde. 
Det går inte att utläsa någon tydlig koppling till att en sexualiserad karaktär skulle 
vara mer skrämmande. Tvärtom så går det att se en tendens till att ett högt 
skräckinjagelsevärde är kopplat till ett lägre sexualiseringsvärde. Detta styrks av att 
den kvinnliga karaktären inte ansågs som tydligt skräckinjagande men var däremot 
tydligt sexualiserad. Den manliga karaktären var tvärtom mer skräckinjagande men 
mindre sexualiserad. Det här kan bero på att de sexualiserande attribut som 
inkluderades hos den manliga karaktären inte uppfattades som sexualiserande. 
Klädseln hos den manliga karaktären uppfattades som tidigare nämnt av flera 
respondenter inte som sexualiserande utan som obehaglig och en utav respondenterna 
kommenterade även att den nakna manliga kroppen förknippades mer med kraft och 
styrka än sexualisering. Det här tyder på att det viktigare att gestalta skräckkaraktärer 
som fysiskt farliga än sexualiserade. 
Färg hade en relativt liten inverkan på hur skräckinjagande karaktärerna upplevdes, 
totalt för både den manliga och kvinnliga karaktären så gavs det 8 svar för att färg var 
det som bidrog mest till hur skräckinjagande karaktären upplevdes (tabell 5). Färg 
verkar däremot ha haft en inverkan i stort på hur karaktärerna upplevts. Den kvinnliga 
karaktären som getts mer sexualiserade färger ansågs som mer sexualiserad och den 
manliga karaktären som utformats med mer dova färger ansågs mer skräckinjagande. 
Det är dock oklart vilken inverkan färgerna har haft här för dessa resultat.  

4.3.3 Det okända 
Ljussättningen visade sig ha en väldigt liten inverkan på hur skräckinjagande 
karaktärerna upplevdes, endast 5 svar totalt för både den kvinnliga och den manliga 
karaktären angav att den bidrog mest (tabell 5) och 4 utav dessa svar var kopplade till 
ett skräckinjagelsevärde på 2 eller mindre (tabell9 och 10). Det här kan bero på att 
karaktärerna visades upp mot en vit backgrund, det vita pappret upplevdes troligen 
inte som neutralt. 
Det var tydligt att det dolda ansiktet var något som många i urvalsgruppen reagerade 
på. Totalt så lämnades 18 kommentarer om det dolda ansiktets påverkan för hur 
skräckinjagande karaktärerna upplevdes. Det visade sig dock att 9 stycken ansåg att 
den kvinnliga karaktären skulle vara mer skrämmande med ett synligt ansikte, medan 
endast 4 stycken ansåg att det bidrog till skräckeffekten. Den manliga karaktären hade 
en jämnare fördelning med 3 respondenter som ansåg att det karaktären skulle vara 
mer skräckinjagande med ansiktet synligt och 2 respondenter som ansåg att det bidrog 
till att göra honom mer skräckinjagande.  

Att karaktärerna visades upp utan sammanhang har troligtvis en inverkan här, behovet 
av att läsa av ett ansikte är inte lika stort om det inte utförs någon handling. 
Skräckeffekten uppstår i osäkerheten på vad monstret skall göra härnäst, men i den 
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här undersökningen så utförde karaktärerna inte någon handling. Den manliga 
karaktärens ansiktsmask är även mer brutal i sin framtoning än den kvinnligas, vilket 
troligtvis har haft en inverkan när den kvinnliga karaktärens ansiktsmask ansågs som 
mindre skräckinjagande. 
Den faktor som bidrog mest till hur skräckinjagande karaktärerna upplevdes var 
kroppen, men även klädseln hade många respondenter angett (totalt 16 svar) som den 
mest bidragande faktorn (tabell 5). I tabell 9 och 10 kan det utläsas att de som angett 
kroppen som mest bidragande faktor har en relativt jämn spridning av svaren för hur 
skräckinjagande karaktären upplevs. Klädseln däremot är väldigt intressant då den 
generellt sett är i de högre skräckinjagelsevärdena och saknas helt i värde 1 för 
skräckinjagelse. Framför allt så är det intressant att alla respondenter som angett 
maxvärdet 5 för hur skräckinjagande karaktärerna upplevts har endast angett klädseln 
som mest bidragande faktor. Det här tyder på att markerandet av karaktären som 
ståendes utanför betraktarens kultur och samhälle är en viktig del för att gestalta 
skräckkaraktärer. 
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5 Slutsatser 
5.1 Resultatsammanfattning 
Två spelkaraktärer har skapats efter de teman som studerats i backgrunden och 
spelkaraktärsanalysen, en kvinnlig och en manlig. Karaktärerna har sedan används i 
en enkätundersökning för att mäta hur skräckinjagande de upplevs och karaktärernas 
koppling till det sexuella. Undersökningen genomfördes med en urvalsgrupp på 30 
studenter från lärarprogrammet på Högskolan i Skövde. Resultaten av undersökningen 
visade på att den manliga karaktären ansågs mer skräckinjagande än den kvinnliga. 
Den kvinnliga karaktären däremot ansågs vara mer sexualiserad än den manliga och 
en sexualiserad karaktär ansågs generellt sett mindre skräckinjagande. 
Ljussättning och färg hade en relativt liten inverkan men det verkade ändå finnas en 
viss tendens till att dovare färger upplevdes som mer skräckinjagande, även om det 
var svårt att utläsa något konkret. 

Att dölja karaktärens ansikte var inte förknippat med att karaktären upplevdes som 
mer skräckinjagande. En majoritet av de respondenter som kommenterat ansiktet 
ansåg tvärtom att karaktären skulle upplevas som mer skräckinjagande med synligt 
ansikte. 

Som mest avgörande för att karaktärer skall förmedla skräck till betraktaren kan det 
utläsas att karaktären skall ges en klädsel som tydligt markerar den som utanför 
betraktarens kultur och samhälle genom att vara sliten och smutsig.  Karaktären skall 
även tydligt ge betraktaren intrycket av att den är fysiskt farlig, subtilare former av 
hot som hos den kvinnliga karaktären är inte lika skräckinjagande. 

5.2 Diskussion 
Resultatet av detta arbete visar på 2 viktiga faktorer för att gestalta skräck. Den första 
är att källan för skräck skall visuellt markera ett avstånd från betraktarens kultur och 
den andra är att karaktären även ska upplevas som fysiskt farlig. Det här är inga nya 
tankar och de har funnits länge inom kulturimperialism och klassfrågor. 
Industriarbetaren som zombie och zombien som arbetare är ett återkommande tema. 
Rädslan för att den outbildade massan liknad vid zombier är en tanke som etablerats 
sedan industrialismens era. Dessa tankar har kvarlevor än idag. I modern tid 
återkommer zombiearbetaren i form av roboten. Roboten är människans viljelösa 
verktyg som i skräckscenariot reser sig till medvetande och trotsar sina härskare 
genom våld. 
Kultur är ett ord som baseras på en tanke kring vi och dem, det som gör att en grupp 
urskiljer sig från en annan. Att skräckgenrens monster inte är integrerad i den kultur 
som betraktaren upplever som normal är inte unikt för skräckgenren. Kultur baserar 
sig ofta på att det finns ett samhällskontrakt om ett rätt sätt att göra saker på, det finns 
andra sätt men de betraktas ofta som farliga och fel. Det annorlunda sättet kan även 
ofta betraktas som primitivt, det är ett sämre mindre utvecklat sätt. Det primitiva kan 
då även sammankopplas till det fysiskt farliga, en primitiv kultur betraktas som mer 
benägen att lösa saker genom våld. 
Det visar sig att i en genre ofta baserad på monster och övernaturliga ting så kan det 
sorgligt nog sägas att skräckgenren mer återberättar och etablerar det som betraktas 
som reella faror i dagens samhälle än skapar nya. 
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5.3 Framtida arbete 
Skräckgenren är otroligt omfattande och har starka kopplingar till kultur och 
samhälle. Det finns därför otroligt mycket mer att undersöka och vidareutveckla 
denna undersökning med. Det kommer här att kortfattat att redogöras för vad som kan 
anses väsentligt för att förbättra och vidareutveckla arbetet. 

5.3.1 Kortsiktigt arbete 
Urvalsgruppen som undersöktes var starkt kvinnodominerad. Det är därmed relevant 
att testa karaktärerna på en mer mansdominerad urvalsgrupp för att kompletera 
undersökningen. Fler respondenter med högre vana av skräckgenren skulle även ge 
insyn i om det finns tydligare kopplingar mellan vana av skräckgenren och hur 
skräckinjagande karaktärerna upplevs. 
Genom att utvidga det producerade materialet och producera fler karaktärer med 
varierande tyngd på de olika temana för deras utformning skulle undersökningen ges 
en finkänsligare mätning. Att ge karaktärerna beväpning vore även relevant för att 
ytterligare testa värdet av det fysiska hotet hos karaktärerna.  
Genom att inkludera miljö, animation och ljud skulle arbetet breddas och visa hur de 
olika aspekterna samspelar för att skapa skräck, samt se om någon av dem kan anses 
som dominant eller om de kan betraktas vara i en beroende situation till varandra. 

5.3.2 Långsiktigt arbete 
Arbetet har grundat sig på att hitta de visuella teman som gör att betraktaren upplever 
en karaktär som skräckinjagande. Att se om dessa teman återfinns eller kan appliceras 
på andra genrer vore intressant. Tester för att se hur subtilt dessa teman kan appliceras 
utan att betraktaren går miste om dem är nästa steg. Undersökningar kan även utföras 
med tidsaspekt för att se om temat är tillräkligt direkt för att uppfattas under en 
väldigt begränsad tid, till exempel några sekunder. Reklam är otroligt effektiv på att 
använda sig av ett bildspråk som skall uppfattas snabbt av betraktaren. Det är därför 
relevant att studera reklamens bildspråk och reklamliknande medier som krigs- och 
propagandaaffischer. Propaganda skall ofta visa en negativ sida hos det som anses 
som ett hot och det framställs på ett sätt som är utan tvekan och som skall kunna tas in 
av betraktaren så snabbt som möjligt. Kopplingen mellan skräckens visuella 
utformning och propaganda är därför en självklar fortsättning i utvecklingen av detta 
arbete. 
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