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Sammanfattning 
I den här rapporten var målet att undersöka hur slumpmässighet med ljud påverkar 

spänningsuppbyggnader i skräckspel. I bakgrunden ges möjliga definitioner av 

emotionen rädsla, följt av teorier kring hur skräckspel är uppbyggda och vilken 

betydelse ljudet har i skräckspel. För undersökningen skapades två testbanor med 

3d-grafik där ett antal spänningsuppbyggnader med ljud leder fram till 

konfrontationer med monster som måste undvikas. Den ena banan hade ett statiskt 

tidsintervall för spänningsuppbyggnaden, för den andra banan slumpades det fram. 

14 testpersoner fick spela båda dessa testbanor och svara på frågor i intervjuer för 

att förmedla sin upplevda rädsla. Resultaten från intervjuerna visade att 

slumpmässiga tidsintervall genererade en något större rädsla, och att rädslan 

minskade betydligt mer mellan omgångar för testpersoner som började med den 

slumpmässiga testbanan och fortsatte med den skriptade. För vidare forskning 

nämns kompletterande mätmetoder, vidare användningar av slumpmässighet och 

om spelares rädsla kan påverka spelvärlden dynamiskt. 

Nyckelord: Ljud, rädsla, skräckspel, slumpmässighet 
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1 Introduktion 
Skräckspel handlar i grund och botten om att framkalla rädsla hos människor. Att framkalla 

rädsla på sätt som utnyttjar den flexibilitet som spelmediet erbjuder verkar dock inte lika 

givet bland dagens skräckspelsutvecklare. När en spelare tvingas spela om samma del av ett 

skräckspel eller tar sig an hela spelet en andra gång finns det risk för upprepning och 

igenkännande. Det kan leda till att spelaren vet exakt var, när och hur en fiende dyker upp 

vilket gör att rädslan tappar betänkligt i varaktighet och intensitet. Det blir för förutsägbart 

och intränat. I den här rapporten är målet därför att undersöka hur slumpmässighet i 

spänningsuppbyggnader kan påverka den upplevda rädslan i skräckspel. 

Rapporten inleds med olika teorier om vad emotioner är, med fokus på emotionen rädsla. 

Olika modeller för emotioner gör det möjligt att förstå i vilka situationer rädsla kan uppstå; i 

Rosemans utvärderingsteori (Roseman, 1984, i Jose, Roseman & Spindel, 1990) framkallas till 

exempel emotionen rädsla genom förhållanden bortom mänsklig kontroll, när personen 

känner sig svag och situationen inte stämmer överens med det personen vill uppnå. 

Efter en definition av rädsla leder texten in på ljud och skräckspel. Det framgår att ljud har 

en emotionell tyngd, och mycket av rädslan i skräckspel kan formas med just ljud. 

Skräckbegreppen horror och terror tas också upp, där terror är en spänningsuppbyggnad 

medan horror är en plötslig chock (Garner, Grimshaw & Nabi, 2010). Terror följt av horror är 

ganska vanligt i skräcksammanhang, och det är också den uppbyggnaden som används för 

undersökningen i det här arbetet. Försök görs också att i teorier hitta gemensamma drag för 

skräckspel, där resultatet är riktlinjer som utsatthet, hot, osäkerhet och begränsning av 

spelarens information. Dessutom påverkar inlärning rädslan. Om en spelare ställs inför 

samma utmaning flera gånger i rad blir det allt lättare för spelaren att hantera den 

(Pinchbeck, 2009) - därmed tappar rädslan också i intensitet. 

Problemformuleringen har sin utgångspunkt i att ett flertal skräckspel idag använder 

skriptade sekvenser för terror-horror-uppbyggnader. Eftersom dessa sekvenser inte 

förändras vid upprepade spelomgångar ökar risken för att spelaren lär sig dem och därmed 

upplever allt mindre rädsla. Målet med undersökningen var därför att ta reda på om 

människors rädsla förändras när en terror-horror-uppbyggnad varieras. 

För ändamålet skapades två olika varianter av en testbana, en med skriptade och en med 

slumpade tidsintervall för spänningsuppbyggnad. Spänningsuppbyggnaden görs med ljud, ett 

vanligt förekommande grepp i skräckspel. Banan formades som en tunnel och i enlighet med 

teorier om hur rädsla och skräckspel fungerar. Banorna spelades av 14 testpersoner som 

sedan fick svara på både slutna och öppna frågor i intervjuer. Testpersonerna fick bland 

annat värdera sin egen rädsla, tveksamhet inför sina egna handlingar och hur hotade de 

kände sig. 
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2 Bakgrund 

2.1 Rädsla – en emotion 
För att förstå rädsla hjälper det att först förstå vad emotioner är. Det har dock visat sig vara 

svårt att formulera en objektiv definition av termen ”emotioner” och vad den bör innefatta 

eftersom den i sådana fall skulle resultera i en alltför omfattande samling händelser – allt 

från euforin över att vinna olympisk medalj till ett mer modest intresse för en nyhetsartikel 

(Barrett & Russell, 1999). Kosslyn & Smith försöker skapa en avgränsning genom att beskriva 

emotioner som det omfång av reaktioner på händelser som är begränsade i tid, som att t ex 

uppleva glädje, rädsla eller sorg som respons på en nyhet (2009). 

Det har gjorts försök att kartlägga eventuella grundläggande emotioner: emotioner som 

används av alla oavsett kulturell tillhörighet, ålder, ras eller nationalitet. Exempelvis 

studerade Ekman & Friesen (1971) ansiktsmuskler och påstod att människor har 6 

grundläggande, emotionella uttryck: ilska, sorg, rädsla, glädje, avsky och förvåning. Detta har 

dock ifrågasatts av andra forskare genom åren (Ortony & Turner, 1992) och Ekman har själv 

diskuterat sina teoriers validitet i senare texter med frågor som ”kan det finnas emotioner 

utan emotionella ansiktsuttryck?” (1992). Inom området grundläggande emotioner beskriver 

Izard (1977) teorin ”differential emotions theory” som ett resultat av många forskares 

arbete, men främst Silvan Tomkins förtjänst. Teorin utgår från att det finns 10 

grundläggande emotioner (intresse, glädje, förvåning, kval, ilska, avsky, förakt, rädsla, skam 

och skuld) som leder till olika inre upplevelser och beteenden och dessutom kan förstärka 

eller försvaga varandra. 

Med hjälp av circumplex-modellen (fig 1) skapade Barrett & Russell (1999) en mer 

lättöverskådlig bild av emotioner. Modellen är formad som en cirkel med två axlar. Längs x-

axeln finns valens (eller emotionell utvärdering) som visar i hur hög grad en emotion är 

behaglig eller obehaglig, medan y-axeln representerar aktiveringsgrad (eller ”upphetsning”), 

dvs med vilken styrka en person ger respons på stimuli - hur hög aktiveringsgraden är 

(Barrett & Russell, 1999). Enligt circumplex-modellen hamnar emotionen rädsla på den 

obehagliga sidan av valens-axeln och nästan högst upp på aktiveringsaxeln (precis i närheten 

av den mer definierade emotionen ”spänd” och strax ovanför emotionen ”nervös”). Det är 

med andra ord en emotion som upplevs som intensiv och obehaglig. 
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Figur 1. Circumplex-modellen enligt Barrett & Russell som en modell för 

emotioner. Den horisontella axeln visar valens (om en emotion upplevs som 

positiv eller negativ) medan den vertikala axeln visar hur hög aktiveringsgrad 

emotionen har - ju högre, desto starkare (Barrett & Russell, 1999, s. 808). 

 Vidare finns det också någonting som kallas för utvärderingsteorin. Den existerar i lite olika 

utföranden beroende på vem som försökt definiera den, men skillnaderna är förhållandevis 

små. Den handlar i stort om hur emotioner uppstår baserat på hur människor uppfattar sin 

omgivning (Ellsworth & Scherer, 2003). Uppfattningen grundas i varje människas egen 

utvärdering av den personliga betydelsen i en situation, ett objekt eller en händelse utifrån 

olika aspekter och kriterier (Scherer, 1999). Som ett exempel på hur en utvärderingsteori kan 

se ut beskrivs här en variant som tagits fram (och omreviderats) av Roseman (Roseman, 

1984, i Jose, Roseman & Spindel, 1990): 

1. Situationens tillstånd: Huruvida händelser verkar stämma överens med en persons motiv 

eller ej. Om händelser uppfattas av en person som att stämma överens med dennes motiv 

uppstår en positiv emotion, medan en negativ emotion upplevs i en motsatt situation. 
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2. Sannolikhet: Hur sannolikt någonting framstår för en människa. Säkra utfall leder till 

emotioner som glädje eller sorg, medan osäkra utfall istället resulterar i emotioner som 

hopp eller rädsla. 

3. Verkande kraft: Vilken den verkande kraften bakom ett utfall är. Beror det på 

omständigheter bortom mänsklig kontroll leder det till emotioner som sorg. Beror det 

istället på en annan person leder det till emotioner som ilska. Beror det till sist på en själv 

resulterar det i emotioner som skuld. 

4. Motivationstillstånd: Handlar om hur bra en händelse stämmer överens med motivet att 

få belöning eller undvika straff. Infrias en förväntad belöning leder det till emotionen glädje, 

medan förväntad belöning som uteblir leder till sorg. Infrias förväntningar om att undvika 

straff resulterar det i lättnad, medan förväntningar om att undvika straff som inte blir 

verklighet framkallar vånda. 

5. Makt: Betraktar en person sig själv som svag (snarare än stark) i kontexten för andra 

utvärderingar leder det till att de emotioner som inte stämmer överens med ens 

förväntningar förändras beroende på de verkande krafterna. I situationer bortom mänsklig 

kontroll byts emotionen frustration då ut mot sorg, vånda eller rädsla. När det istället beror 

på en annan människa byts ilskan ut mot ogillande (ovänlighet). Om det beror på en själv 

uppstår skuld istället för ånger.  

Slutligen har Roseman (Roseman, 1984, i Jose, Roseman & Spindel, 1990) också en hypotes 

om ytterligare tre tillstånd, där förvåning är resultatet av händelser som värderas så 

otänkbara att de betraktas som okända. Vidare sorteras emotionen avsky in tillsammans 

med vånda. Även skam tas upp, en emotion som sorteras in tillsammans med skuld. 

Ett flertal försök har alltså gjorts för att kartlägga emotioner, reda ut vilka emotioner som 

kan betraktas som grundläggande, hur de aktiveras och står i förhållande till varandra. Gång 

på gång återkommer dock vissa emotioner i dessa texter - däribland rädsla. 

2.1.1 Vad innebär rädsla? 
Rädsla kan alltså betraktas som en emotion, men det säger fortfarande förhållandevis lite 

om hur rädsla faktiskt fungerar, varför rädsla existerar och vad som kännetecknar just den 

emotionen. Enligt Barlow, Chorpita & Turovsky (1996) är rädsla någonting som drabbar oss 

när vi står inför ett direkt hot. När människor bodde i grottor kunde det t ex handla om hotet 

från vilda djur, medan det i dagens samhälle kan röra sig om ett fordon som rusar rakt mot 

oss. Hamm, Hosten, Lotze, Weiki & Wendt (2007) förklarar rädsla som ett emotionellt 

tillstånd framkallat av hotsignaler som aktiverar en organisms försvarssystem. Utan rädsla 

ökar risken för att hamna i livsfarliga situationer (och risken för inte lyckas klara sig ur dem). 

Emotionen rädsla kan alltså betraktas som ett slags självbevarelsedrift. Rädsla får oss att 

undvika hot eller ens antydan om hot, även om rädslan ibland är betydligt större än hotet. 

Hamm, et al. (2007) nämner t ex att människor med fobier har försvarssystem som aktiveras 

lättare, då de kan visa tecken på rädsla bara genom att se en symbolisk representation av t 
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ex det djur de har en fobi för. Vid riktigt stark stimuli som leder till rädsla lämnas heller inget 

utrymme för alternativ då all information som inte kan användas för överlevnad sorteras 

bort. Den drabbade individens funktionella system kretsar istället helt kring att antingen fly 

eller reducera det förestående hotet (Izard & Youngstrom 1996). Rent fysiskt går det också 

att finna indikationer på att en människa upplever rädsla, som t ex svettiga handflator, ökad 

puls, förändringar i andning, hår som reser sig och förstorade pupiller (Davis, 1997). 

2.1.2 Hur rädsla etableras 
Att framkalla och etablera rädsla för någonting kan göras på olika sätt. I något som kallas 

fear conditioning används t ex ett ljus eller en ton tillsammans med en elchock vilket till slut 

skapar en koppling mellan dessa stimuli hos försökspersonen (LeDoux & Phillips, 1992). 

Kopplingen leder till att ljuset eller tonen ger samma kroppsliga responser (t ex ökad 

adrenalinutsöndring, hjärtaktivitet och att håret på huden reser sig), som elchocken tidigare 

gjorde. Försökspersonens kroppsliga försvarssystem har med andra ord ”lärt” sig ett slags 

rädsla som aktiveras av neutrala stimuli. Ett mer vardagligt exempel på detta är t ex när en 

person som råkat ut för en bilolycka senare åker förbi olycksplatsen och känner hur kroppen 

ger respons med en hög nivå av upphetsning (Kosslyn & Smith, 2009). Det som med största 

sannolikhet då också har uppstått är s k contextual fear conditioning, då det inte bara 

uppstått en rädsla för neutral stimuli utan också för platsen där samma stimuli upplevdes. 

Detta har påvisats vid experiment med råttor som får återvända till det område där de blev 

utsatta för fear conditioning. Själva området framkallar då rädsla hos råttorna trots att det 

som en gång framkallade rädslan inte finns i området längre (LeDoux, 2000). Studier har 

också gjorts i s k extinction, alltså hur en inlärd, emotionell respons avtar i styrka när neutral 

stimuli upplevs tillräckligt många gånger utan att resultera i den emotionella händelse som 

lade grunden för rädslan. I exemplet med bilolyckan som nämndes tidigare skulle det 

innebära att personen som råkade ut för olyckan blir allt mindre nervös varje gång 

olycksplatsen passeras utan att någon olycka inträffar igen (Kosslyn & Smith 2009).  

Rachman (1977) ser fear conditioning som bara ett av åtminstone tre olika sätt som skulle 

kunna etablera rädsla hos en människa. Han menar att de två övriga sätten är indirekta där 

det första handlar om att lära sig rädsla genom information eller instruktioner. Det tredje 

sättet kretsar kring att lära sig rädsla genom att betrakta andra människor när dessa 

upplever det. 

2.1.3 Sinnesstämning, motivation, belöning och straff 
Begrepp som motivation, belöning och straff har tagits upp tidigare i texten men förtjänar 

ändå en tydligare förklaring. Sinnesstämning (engelskans ”mood”) är ett diffust tillstånd som 

har lägre intensitet än emotioner men istället pågår under en längre tid och ibland inte har 

någon uppenbar orsak - som att t ex känna sig nere eller vara på gott humör (Kosslyn & 

Smith 2009). Sinnesstämning kan också finnas kvar även om den stimulus som en gång 

aktiverade sinnesstämningen har glömts bort (Rolls, 2007). 
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Motivation gör att en person anstränger sig för att antingen få en belöning eller undvika 

straff. Exempel på motivationer är hunger och törst (Rolls, 2007). Det är en benägenhet att 

utföra en handling som en del av en känslomässig respons (Kosslyn & Smith 2009). 

Belöning och straff är stimuli eller situationer som det finns en strävan efter att uppnå 

(belöning) eller undvika (straff). En belöning kan vara mat, medan ett straff kan vara stimulus 

som orsakar smärta (Rolls, 2007). 

2.2 Emotioner - från film till spel 
Frijda (1988) beskriver emotioner som reaktioner på händelser som är viktiga för personens 

individuella mål, motiv och val. Samtidigt behöver inte dessa reaktioner vara knutna till 

verkliga händelser; det som avgör reaktionens intensitet är hur realistiska dessa händelser 

upplevs av individen. Det betyder alltså att så länge filmer och spel upplevs som realistiska 

(utan att nödvändigtvis vara det) kommer också emotioner att kunna uppstå. Dock är det 

värt att betona skillnaderna mellan film och spel - enligt Niedenthal (2009) är det 

möjligheten att utföra handlingar som skiljer interaktiva medier (som t ex spel) från film. 

Dock finns det idag spel som innehåller en betydande mängd filmsekvenser där berättelsen 

är det centrala, och Ekman & Lankoski (2009) skriver att en linjär berättelse lämnar lite rum 

för spelarval (och därmed rör sig mer åt filmhållet). Samtidigt gör ett interaktivt upplägg det 

svårare att använda sig av en linjär berättelse.  

Försök har gjorts att kategorisera emotioner som uppstår i filmer och spel. Tan (1996) 

beskriver metaforiskt hur åskådares emotioner styrs i filmer av en assistent som 

transporterar runt tittarens huvud i den fiktiva världen. Assistenten vet allt om hur den 

fiktiva världen fungerar och vad som hela tiden händer i den och kan därför manipulera 

tittaren med väl avvägd information och fokus på olika händelser. Tan delar också upp 

emotioner i filmer i två olika grupper: fiktiva emotioner som är rotade i filmens fiktiva värld 

och artefaktiska emotioner som handlar om verket i sig, t ex berättartekniker och 

kameravinklar. Som en vidareutveckling av Tans teorier om fiktiva och artefaktiska 

emotioner skriver Perron (2005) om något han kallar för gameplay-emotioner. Han menar 

att det är emotioner som uppstår genom våra handlingar i spel, mestadels i spelvärlden när 

det gäller spel med narrativ, och den efterföljande reaktionen på dessa handlingar från 

spelvärlden. 

Grodal (2003) menar att spelarens emotioner när en fiende dyker upp avgörs av hur bra 

spelaren anser sig kunna hantera situationen. Anser spelaren att situationen är hanterbar 

inom rimliga gränser upplevs rädsla, tycker spelaren att situationen istället är hopplös 

upplevs förtvivlan och känner spelaren sig fullt förberedd för konfrontationen upplevs 

istället en segerviss aggressivitet. Med inlärning förändras spelarens potential vad gäller 

hantering av sådana situationer. Grodal delar också in spelande i olika faser av erfarenhet, 

där han kallar den sista fasen för automation. Det innebär att den virtuella världen blivit för 

förutsägbar och att spelaren då tappar intresset för den. 
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Det existerar med andra ord olika teorier där forskare försöker förklara hur emotioner i spel 

uppstår, men samtidigt finns det också faktorer som kan påverka det förväntade 

slutresultatet. Ekman & Lankoski (2009) anser till exempel att spelstrukturer och inslag i spel 

som har potential att framkalla emotioner hos spelare inte garanterar att spelaren kommer 

att få en bestämd upplevelse eftersom faktorer som personliga egenskaper och olika 

fallenheter även kan påverka slutresultatet. Grodal (2003) är inne på ett liknande spår när 

han skriver att olika människor har olika, emotionella upplevelser i spel beroende på deras 

individuella skicklighet i spelet. Han påpekar dock att det är något som går att anpassa till 

viss del, t ex genom olika svårighetsgrader. 

2.2.1 Ljud som emotionell drivkraft i spel 
Heerema & Parker (2007) skriver att ljud ger intrycket av att någonting pågår även när detta 

inte går att se och använder ett exempel där en karaktär går längs en väg och hör en smed 

hamra någonstans och bilar passera förbi – utan att nödvändigtvis se det hända. Ekman & 

Lankoski (2009) menar att ljud har en kontinuitet och närvarokänsla som gör gränserna 

mellan fiktion och verklighet otydliga. Det är också en av anledningarna till att ljud är en 

effektiv genväg till emotioner. 

Inom ljuddesign finns det dock skillnader mellan hur film och spel använder ljud och vilken 

roll ljudet har. Medan ljudet i film redan är bestämt på förhand är utmaningen med spelljud 

istället att skapa en emotionell slagkraftighet och samtidigt behålla flexibiliteten för att 

kunna ge dynamisk respons på spelarens handlingar (Ekman & Kajastila, 2009). Ekman 

(2008) beskriver skillnaden mellan film- och spelljud som att filmljud kretsar kring att 

förstärka den narrativa verkligheten i filmen, medan spelljud har annan fokus då det ska vara 

mer användbart och ge spelaren respons på olika handlingar. I spel offras därför narrativ ofta 

för användbarhet. Ljud i spel tillhandahåller alltså nödvändig information för beslutsfattande 

(Ekman & Lankoski, 2009). Icke desto mindre finns det tydliga tecken på en koppling mellan 

emotioner och ljud i spel. Shilling & Zyda (2002) gjorde en undersökning för att ta reda på 

ljudets betydelse när det gäller att framkalla emotioner i spel, och resultatet visade tydligt 

att när ljudet var påslaget i spelet ökade den emotionella responsen hos försökspersonerna. 

Grimshaw (2009) anser att det stora problemet med ljuddesign för spel i dagsläget är att 

ljudsamplingar inte ändras på något betydande sätt under flera genomspelningar av ett och 

samma spel vilket leder till att det som en gång var främmande för spelaren istället blir 

bekant och ordinärt. Vetskapen om ljuden ersätter osäkerheten vilket ökar spelarens 

självförtroende på bekostnad av dennes rädsla. Spel består inte heller bara av ljud, och 

Ekman & Lankoski (2009) skriver att när det visuella får företräde i spel leder det vanligtvis 

till att ljud får mindre uppmärksamhet av spelaren. Ur skräcksynpunkt skulle detta dock 

kunna vara någonting positivt när chockinslag eller spänningsuppbyggnader med ljud kan 

användas utan att spelaren medvetet uppmärksammar det (innan det är för sent).  
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2.3 Skräckspel och hur de fungerar 
Situationer kopplade till rädsla i fiktion som t ex datorspel delas upp i horror och terror, 

något som Devendra P. Varma beskriver som ”vidrig insikt” respektive ”skräckinjagande oro” 

(Varma, 1966, i Garner, Grimshaw & Nabi, 2010). Horror och terror kan bara uppstå när det i 

spelet finns någonting som kan uppfattas som ett betydande hot mot spelarens karaktär. 

Horror brukar vanligtvis nämnas tillsammans med chock, medan terror likställs med 

spänning. Horror brukar ofta resultera i en ofrivillig reaktion av rädsla (att personen hoppar 

till eller skriker) medan terror är något som formas under en längre tidsperiod och ofta växer 

i intensitet. De brukar också kombineras med varandra, där terror (spänningen) fungerar 

som en uppbyggnad inför horror (chocken) (Garner, Grimshaw & Nabi, 2010). 

Perron (2004) påpekar att plötsliga händelser (i spel) är en av de mest grundläggande 

teknikerna som används för att skrämma någon. Men eftersom effekten är enkel att uppnå 

betraktas den också som ett väl billigt tillvägagångssätt i jämförelse med det grepp som 

värderas högre i skräcksammanhang: spänning. 

Skräckspel brukar ofta kallas för ”survival horror” på engelska. Genom att titta på genrens 

faktiska benämning, survival horror, går det hitta en grov definition av vad den också 

innefattar: survival indikerar spelarens mål (att överleva) medan horror refererar till ett 

emotionellt tillstånd såväl som existerande genrer bland film och böcker (Niedenthal, 2009). 

Perron (2004) skriver att survival horror-spel är designade för att skrämma spelaren, vilket 

vanligtvis uppnås genom användandet av skräckmytologi och konventioner hämtade från 

skräckfilmer. Spelen är främst designade för att framkalla gameplay emotions (specifika för 

skräckgenren), dvs rädsla, skräck och fruktan som uppstår genom spelarens egna handlingar 

i spelvärlden och de efterföljande reaktionerna från spelvärlden på dessa handlingar. 

Handlingar som ger upphov till gameplay-emotioner kan t ex vara att springa vilse, bli 

attackerad, känna sig instängd eller att dö. 

Det finns också ett antal teorier som framstår som fördelaktiga att använda när ett survival 

horror-spel ska utformas. Ekman & Kajastila (2009) menar att en begränsning av spelarens 

tillgång till information gör situationer i spel mer hotfulla. Niedenthal (2009) är inne på 

samma spår och skriver att otydlighet är ett sätt att förlänga den utvärderingsperiod som 

uppstår hos spelaren vid beslutsfattande. Pinchbeck (2009) är mer konkret och skriver att 

mörker begränsar vår perception och blir en grogrund för spänning och tvivel. Det handlar 

alltså om att begränsa den information som finns tillgänglig för spelaren, genom att t ex göra 

världen väldigt mörk. Det finns dock andra sätt att göra spelaren mer begränsad. 

Niedenthal (2009) menar att ett betydande inslag i survival horror-spel är spelarens 

utsatthet. Det handlar om att överleva, snarast i självförsvar, och Pinchbeck (2009) skriver 

att hotet från spelvärlden kan ökas genom att reducera spelarkaraktärens potential som 

(indirekt) stridsverktyg. Med andra ord blir världen mer hotfull ju mer begränsad 

vapenarsenal spelaren har tillgång till (relativt fienderna). Perron (2004) skriver att när ett 



 

9 

hot presenteras och spelaren redan vet vad slutresultatet kommer att bli finns det ingen 

spänning kvar i situationen. Som nämnts tidigare är även Grodal (2003) inne på samma sak, 

där en spelares emotionella reaktioner när en fiende dyker upp avgörs av hur bra spelaren 

anser sig kunna hantera situationen. Grodal nämner dock också att om situationen uppfattas 

som hopplös leder det till emotioner som förtvivlan, medan det i survival horror-spel istället 

är önskvärt (oftast) med en känsla av rädsla. Situationen måste därmed vara hanterbar inom 

rimliga gränser för att rädsla ska infinna sig i skräckspel, och därför kan det vara klokt att inte 

begränsa spelarens överlevnadspotential i alltför hög grad. 

Pinchbeck (2009) skriver att vi människor utvecklar olika mallar, eller scheman, för olika 

situationer för att kunna hantera dem så effektivt som möjligt. Om en person är bekant med 

hur ett spelsystem eller en viss typ av monster fungerar kommer dessa mallar också att 

aktiveras hos spelaren. Detta fungerar sedan som en utgångspunkt för spelarens 

förväntningar och responser i spelet. Relevant för sammanhanget är också Grodals (2003) 

påstående om hur inlärning påverkar spelarens upplevelse av hur hanterbar en situation 

framstår för spelaren. Om spelaren blir alltför van vid situationer kan också rädslan bytas ut 

mot segervisshet. För att bibehålla rädslan kan det alltså vara bra att förhindra att spelaren 

lär sig hur en situation ska hanteras. 

Pinchbeck (2009) skriver att det, speciellt i skräckspel, finns utrymme för att manipulera det 

logiska och fysiska med mer övernaturliga inslag och bryta mot det förutsägbara för att få 

spelaren att känna sig utan kontroll. Författaren drar upp spelet Doom 3 som ett exempel, 

där spelaren får lära sig att fiender till synes slumpmässigt kan teleporteras in i spelvärlden. 

Han skriver dock också att effektiviteten med sådana grepp går att ifrågasätta i ett längre 

perspektiv då spelare blir för bekanta med de signaler som varnar om kommande fiender, 

trots att signalerna framstod som slumpmässiga i början. 

Perron (2004) anser att en skräckfylld sinnesstämning uppmanar och förbereder spelaren för 

att uppleva skräck, och att panik från spelaren i sin tur förstärker sinnesstämningen. Men på 

samma sätt som spelare inte gillar att ha tråkigt i spel hela tiden gillar de inte heller att 

uppleva konstant panik - det är viktigt att hålla en bra balans. 

För att spelaren ska kunna känna sig hotad i skräckspel måste det också finnas ett hot. Hotet 

brukar vanligtvis konkretiseras i form av olika typer av monster. Detta leder också in på en 

annan typ av emotion som kan förekomma i skräckspel. Ekman & Lankoski (2009) skriver att 

monster i skräckspel kan framkalla avsky hos spelaren genom att framstå som någonting 

förorenat, något som utmanar spelarens renhet. Samtidigt är dessa monster också ett hot 

för spelarens mål, och på det sättet öppnas möjligheter för att spelaren ska känna båda 

avsky och rädsla inför monster. Det är också troligt att dessa två emotioner interagerar med 

varandra på en spelarnivå och kan vara svåra att hålla isär. 
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2.3.1 Ljudets funktion i skräckspel 
Ljud är oumbärliga när det gäller att forma rädsla genom målrelaterade utvärderingar och 

användandet av ljud som informationskälla gör att spelaren lyssnar konstant efter ledtrådar 

(Ekman & Lankoski, 2009). Här finns det återigen möjlighet att begränsa den information 

som spelaren ges och få denne att känna sig mindre trygg i spelvärlden. Tidigare nämnda, 

mer allmänna, metoder för att skapa skräckspel går alltså även att använda mer specifikt på 

ljudfronten.  

Hur själva ljuden ska utformas och vad de ska innehålla för att framkalla rädsla hos 

människor finns det dock inget tydligt svar på. Forskning har dock gjorts på området som 

resulterat i vad som kan betraktas som ett slags riktlinjer. Heerema & Parker (2007) skriver 

att ljudet av en människa som skriker av rädsla eller smärta får andra människor att reagera 

emotionellt likartat. Dessutom skriver Alves & Roque (2009) att en rytmisk simulation av 

hjärtslag som stadigt ökar i tempo har potential att öka lyssnarens puls. Eftersom ökande 

puls är ett tecken på rädsla (Davis, 1997) skulle det vara fördelaktigt att i skräckspel ha kunna 

påverka spelarens puls med ljudet. 

Ljud i skräckspel kan också användas för att förvirra spelaren och skapa en osäkerhet. Ekman 

& Lankoski (2009) skriver om hur ett ljud först kan etableras som användbart för spelaren 

och sedan spelas upp helt utan praktisk mening för att spelaren ska bli mer på sin vakt. Det 

går emot det traditionella funktionsändamålet för ljud i spel och skapar därför en obekväm 

situation för spelaren.  

Cox (2008) gjorde en undersökning där han rangordnade 34 olika ljud efter hur frånstötande 

ljuden upplevdes av försökspersonerna, där resultatet visade att ljudet när någon kräks kom 

på första plats. Författaren skriver att anledningen till att kräkljudet kom så högt upp 

troligen beror på att människor dels undviker kroppsutsöndringar som en 

överlevnadsinstinkt eftersom de kan innehålla sjukdomar, men att det också finns sociala 

faktorer som spelar in då det t ex betraktas som oacceptabelt att göra motbjudande ljud 

bland människor. Cox undersökning handlade visserligen om ljud som väcker avsky, men 

Garner, Grimshaw & Nabi påpekar att skiljelinjen mellan avskyvärda och skräckinjagande ljud 

är tunn, och att det framstår som rimligt att anta att även någonting som uppfattas som 

avskyvärt i ljudväg kan bidra till den allmänna upplevelsen av rädsla när det kombineras med 

ett föreliggande hot (2010). 

Heerema & Parker (2007) skriver att om ett rovdjur går att se är det troligen ett mindre hot 

än om det bara går att höra, detta eftersom hotet är mer otydligt när det bara yttrar sig 

genom ljud. Ekman & Kajastila (2009) skriver också om hur otydlighet i ljud ökar 

hotfullheten, när de påstår att ett ljud som är svårare att lokalisera uppfattas som mer 

skrämmande. Grimshaw (2010) ifrågasätter dock detta och menar att alla typer av 

svårlokaliserade ljud inte framstår som hotfulla: Lågfrekventa sinusvågor eller valsång kan 

vara svårlokaliserade ljud men blir nödvändigtvis inte mer skrämmande för det. Dock 
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framstår det som rimligt att anta att ljud som vanligtvis betraktas som hotfulla blir mer så 

när det är svårare att lokalisera varifrån ljuden kommer. 

Ekman & Lankoski (2009) nämner hur oförutsägbara och orytmiska miljöljud rent generellt 

motverkar att spelaren lyckas anpassa sitt lyssnande – spelets miljö kräver konstant 

uppmärksamhet. Det är ett användbart grepp i t ex skräckspel, för att framkalla rädsla. 
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3 Problemformulering  
Enligt Rosemans utvärderingsteori (Roseman, 1984, i Jose, Roseman & Spindel, 1990) 

framkallas emotionen rädsla genom förhållanden bortom mänsklig kontroll, när personen 

känner sig svag och situationen inte stämmer överens med det som personen vill uppnå. Och 

utsatthet är någonting som kännetecknar survival horror-spel (Niedenthal, 2009). Denna 

utsatthet kan också göras mer hotfull genom att begränsa den information som spelaren ges 

(Ekman & Kajastila, 2009). Skräckspel handlar med andra ord om att få människor att förlora 

kontroll över situationen och känna sig utsatta.  

Ett problem i sammanhanget är dock att när mönster i spel blir för uppenbara lär sig 

människor till slut att hantera situationer med samma mönster. Pinchbeck (2009) nämner 

hur människor har en tendens att utveckla mallar för att hantera likartade situationer, vilket 

kan göra konfrontationer med monster till en rutinsak, och som Grodal (2003) skriver 

påverkar inlärning spelarens upplevda emotioner vid t ex strider – om spelaren anser sig 

vara fullt kapabel att hantera en strid försvinner rädslan helt. Förutsägbarhet och inlärning 

framstår alltså inte som några lämpliga inslag i skräckspel. 

I skräckspel finns utrymme för att manipulera det logiska och fysiska med mer övernaturliga 

inslag och bryta mot det förutsägbara för att få spelaren att känna sig utan kontroll 

(Pinchbeck, 2009). Det finns alltså potential i att manipulera människors kontroll över 

situationer, t ex med slumpmässighet, för att förstärka upplevelsen av utsatthet. För 

uppenbara varningssignaler gör dock att den upplevda slumpmässigheten tappar i 

effektivitet. Brist på variation i ljudet kan leda till att upprepade genomspelningar av ett 

skräckspel framkallar allt mindre rädsla hos spelare då deras självförtroende ökar 

(Grimshaw, 2009). 

Ett potentiellt problem med skräckspel är alltså att situationer kan bli för förutsägbara och 

att utsattheten därför inte är lika slagkraftig som den skulle kunna vara. Spelaren känner sig 

för trygg. Det kan ske genom alltför uppenbart förutbestämda situationer i spel (där det blir 

för tydligt vad som kommer att ske, och när), speciellt i kombination med att spelaren tar sig 

genom samma område i ett spel flera gånger (t ex vid upprepade misslyckanden) och till slut 

lär sig mönster och signaler som spelutvecklare utformat. 

Det jag ville undersöka med det här arbetet var därför hur slumpmässighet kan användas för 

att bibehålla spelares rädsla under en längre tidsperiod. Detta ville jag göra med ljud, då just 

ljud har en så betydande roll vad gäller emotioner – inte minst i skräckspel.  

3.1 Metodbeskrivning 
En undersökning genomfördes för att ta reda på hur människors rädsla påverkas av att 

skriptade sekvenser med ljud i skräckspel byts ut mot slumpmässiga sekvenser. För 

ändamålet skapades två testbanor i form av korridorer, uppbyggda i en spelmotor, där 

skillnaden utgjordes av huruvida ljuduppbyggnaderna var slumpmässiga eller skriptade. 

Pinchbeck (2009) skriver att det finns perceptuell koppling mellan spelarens avatar och 
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spelaren själv i förstapersonsspel som har potential att reducera avståndet mellan spelaren 

och spelvärlden. Korridoren använde därför förstapersonsvy för att få en så direkt koppling 

mellan spelare och spelvärld som möjligt (då undersökningen handlade om spelarens 

reaktion på någonting i spelvärlden). Korridoren var också mörk och lystes endast upp av 

spelarens ljuskälla, då mörker begränsar vår perception och blir en grogrund för spänning 

och tvivel (Pinchback, 2009). I Silent Hill 2 finns en strävan efter att skapa oro hos spelare 

genom att den medhavda ficklampan avslöja spelarens position bland monster om den är 

påslagen (Ekman & Lankoski, 2009). På samma sätt har den här undersökningen byggts kring 

att spelaren måste släcka lampan så fort en fiende uppenbarar sig, detta för att inte avslöja 

sin position. Spelaren kan alltså inte bekämpa fienden, bara undvika den. På det sättet ökar 

hotet från spelvärlden genom att den spelbara karaktärens potential som (indirekt) 

stridsverktyg reduceras (Pinchbeck, 2009). 

Niedenthal (2009) nämner en typ av fiender i skräckspelet Silent Hill 3 som vandrar runt 

strax utanför periferin för det ljus som huvudkaraktärens ficklampa sprider över den 

närmaste omgivningen. Författaren påstår att skiljelinjen mellan ljus och mörker i sådana 

situationer får större uppmärksamhet av spelaren och dessutom skapar mer oro. På samma 

sätt var målet att spelare i undersökningen bara skulle kunna uppfatta fienden i mörkret 

främst genom ljud, men aldrig riktigt få någon tydlig, visuell form av hotet. Testbanorna har 

också byggts för att skapa en skrämmande atmosfär med hjälp av störande och 

oförutsägbara miljöljud, vilket ger sken av en mer levande (och hotfull) miljö (Ekman & 

Lankoski, 2009). 

Ljuden som har använts skapades med utgångspunkten att framkalla rädsla. Dessa ljud 

utformades med hjälp av teorier om skräckspel (och ljudet i dessa) i så hög grad som möjligt. 

En pilotstudie genomfördes också innan undersökningen för att undersöka om ljuden som 

användes framkallade rädsla, och dessutom testa hur väl anpassade intervjufrågorna var för 

undersökningens ändamål.  

Ljuden implementerades enligt ett terror-horror-upplägg med en uppbyggnad mot 

ljudmässigt klimax då en fiende uppenbarade sig om spelaren hade ficklampan tänd. Då 

ingen forskning kring tidsintervaller för typiska terror-horror-situationer gick att finna 

skapades istället egna intervaller. Detta gjordes via en analys av 3 utvalda skräckspel: Left 4 

Dead 2, Project Zero II: Crimson Butterfly – Director’s Cut och Silent Hill. Spelen valdes ut för 

att de har förhållandevis tydliga fiender och varningssystem, fiender som dessutom 

attackerar spelare främst genom närkontakt. En annan anledning var spelens respektive 

tempo, då en relevant aspekt av det här arbetet var hur snabb fiende spelaren möter och 

hur snabbt spelaren då måste reagera. Project Zero II: Crimson Butterfly – Director’s Cut är 

ett förhållandevis långsamt spel medan Left 4 Dead 2 har ett högt tempo, och Silent Hill 

ligger mellan dessa två i det avseendet. Tanken var att få en bra representation av 

skräckgenren som helhet vad gäller tidsintervaller för terror-uppbyggnad. Tidsintervaller för 

tydliga terror-horror-uppbyggnader i 4 spelbara situationer i varje spel noterades, med 
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förutsättningen att varje situation måste leda till att spelarkaraktären till slut blev 

attackerad. 

Efter att ha noterat tidsintervallen togs min- och maxvärden fram. Ett medelvärde av alla 

tidsintervaller räknades också fram. Min- och maxvärdena användes för de slumpmässiga 

ljuden (för att bestämma mellan vilka tidsintervall ljuden skulle slumpas fram), medan 

medelvärdet användes för den skriptade sekvensen (som en arketyp för skriptade sekvenser 

i ett typiskt skräckspel).  

Garner, Grimshaw & Nabi (2010) skriver hur de i sin undersökning, där de bedömde hur olika 

ljudparametrar påverkade upplevelsen av rädsla i survival horror-spel, använde sig av totalt 

12 deltagare men att liknande undersökningar inom samma område har använt mellan 15-

25 deltagare. Jag har därför använt 15 deltagare för att göra en undersökning i linje med 

normen för den här typen av forskning. 

Undersökningarna inleddes med att varje deltagare först fick instruktioner om hur 

undersökningen fungerade och vad målet var. Uppgiften var att ta sig genom de två olika 

testbanorna, och hälften av deltagarna fick börja med den scriptade banan, medan övriga 

började med den slumpmässiga. Undersökningarna genomfördes i ett avskilt rum utan 

störande omgivning, på en dator med 14 tums skärm. Varje testperson använde heltäckande 

hörlurar, detta för att garantera att inget ljud utifrån skulle störa testupplevelsen. Inför varje 

testomgång tonades också ljuset i rummet ned betänkligt för att öka potentialen för rädsla 

och få testpersoner att fokusera på skärmen. Testpersonerna betraktades från ett annat rum 

under spelomgångarna och en del anteckningar gjordes om deras beteenden. 

Försökspersonerna uppgick till 15 i antal, 13 män och 2 kvinnor, där en testperson gav upp 

och därför inte deltog i intervjudelen. Samtliga deltagare var över 18 år, hade tidigare 

erfarenhet av spel och studerade vid DSU på Högskolan i Skövde. Ålderskravet kom sig av att 

skräckspel ofta har en hög åldersmärkning där 18 är den allra högsta i Europa. Då 

undersökningen handlade om skräckspel vore det missvisande att välja ut personer som 

riskerade att inte tillhöra den tilltänkta målgruppen för den typen av spel. Det fanns också 

ett krav på tidigare erfarenhet av spel, detta för att undersökningen var relaterad till nutida 

skräckspel och att det därför kändes relevant att målgruppen motsvarades av personer som 

faktiskt skulle kunna vara framtida köpare av skräckspel. Dessutom framstod spelvana som 

en viktig erfarenhet för att kunna ta sig genom det spelbara testområdet för 

undersökningen. 

Efter varje avklarad testbana genomfördes intervjuer med enskilda testpersoner. 

Intervjuerna var semi-strukturerade enligt Brymans definition med både slutna och öppna 

frågor (2009). Anledningen till valet att använda slutna frågor grundade sig i att Bryman 

nämner hur det i jämförelse med öppna frågor ökar jämförbarheten i svaren och är lättare 

att bearbeta som data (2009). I den här undersökningen blev det gynnsamt då det gav en 

tydlig överblick över resultatet. De slutna frågorna var graderade från 5 (”mycket”) ner till 1 



 

15 

(”inte alls”), där testpersoner fick värdera sin egen rädsla, det upplevda hotet och hur 

mycket de ansåg sig tveka inför sina egna handlingar.  

Motivationen bakom frågan om rädsla framstod som logisk sett till vad arbetet handlar om, 

men tveksamhet och hot kanske inte är lika tydligt. Eftersom det inte framstod som helt 

pålitligt att låta testpersoner själva bedöma och sätta poäng på sin egen rädsla behövdes det 

fler frågor som kunde visa på tendenser som var relaterade till rädsla. Barlow, Chorpita & 

Turovsky (1996) skriver att rädsla är någonting som drabbar oss när vi står inför ett direkt 

hot. Eftersom undersökningen var byggd kring ett hot fanns det alltså potential för rädsla, 

därför framstod det som lämpligt att ha med den frågan som ett komplement.  

Frågan som rörde testpersoners upplevda tvekan handlade om att försöka få insikt om hur 

osäker spelare kände sig i undersökningen. Ekman & Kajastila (2009) menar att en 

begränsning av spelarens tillgång till information gör situationer i spel mer hotfulla. Mörker 

begränsar dessutom vår perception och blir en grogrund för spänning och tvivel (Pinchbeck, 

2009). Och eftersom testbanorna var skapade bland annat i enlighet med dessa principer, för 

att framkalla osäkerhet hos spelaren, fanns det rimliga skäl att tro att spelarens tveksamhet i 

undersökningen kunde leda till (eller snarare bero på) hotfulla upplevelser och rädsla. 

Eftersom de slutna frågorna omfattade 5 olika, grundläggande svarsalternativ som dessutom 

upprepades i flera frågor användes kort för att presentera alternativen. Detta var i enlighet 

med situationer som Bryman (2009) beskriver som lämpliga för användning av kort vid 

strukturerade intervjuer. 

Användandet av öppna frågor motiverades med att Bryman bland annat beskriver hur öppna 

frågor låter respondenter svara med sina egna ord och att det lämnar utrymme för 

oförutsedda svar och reaktioner. Det var något jag ville komma åt för ytterligare perspektiv 

på hur spelomgångar upplevdes, vilka eventuella skillnader som deltagarna uppfattade, hur 

de tänkte under testets gång och om de ändrade sina strategier i spelet mellan 

spelomgångar. De öppna frågorna gav också möjlighet till följdfrågor vid påståenden eller 

iakttagelser som framstod som relevanta för sammanhanget. 

Varje intervju gjordes på plats och så fort som möjligt efter varje avslutad testomgång, detta 

för att kunna fånga upp så mycket information och så många intryck som möjligt innan det 

glömdes bort av försökspersonen. Intervjuerna spelades in med en ljudinspelare, främst för 

att inte missa något i svaren på de öppna frågorna. Jag såg det som en fördel att kunna 

koncentrera mig på intervjun snarare än att behöva skriva samtidigt som försökspersonen 

pratar. Då blir det också lättare att få en bra relation till personen som blir intervjuad, något 

som enligt Bryman (2009) är viktigt vid intervjuer.  
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4 Genomförande 

4.1 Inledning 
Det praktiska arbetet beskrivs här i två huvudsakliga delar. I den första delen, 

genomförande, redovisas alla betydande aspekter av projektet och hur dessa utvecklades 

under projektets gång. I den andra delen, förändringar efter pilotstudien, redovisas de 

förändringar som gjordes efter pilotstudien, eftersom dessa blev rätt omfattande. I båda 

delar tas också alternativa lösningar och idéer upp, sådana som av olika anledningar valdes 

bort. Anledningarna anges givetvis i texten.  

4.2 Genomförande 

4.2.1 Tidsintervaller 
Först av allt genomfördes en undersökning med tre utvalda skräckspel för att få fram 

tidsintervaller enligt metodbeskrivningen. Urvalet av spel gjordes bland annat med hänsyn 

till spelens olika tempo, det vill säga hur snabbt spelaren måste reagera för att hantera 

fiender i närheten. Left 4 Dead 2 har ett, i förhållande till genren rent generellt, högt tempo 

med mycket action. Silent Hill är betydligt lugnare men innehåller fortfarande betydande 

actionmoment med diverse vapen att använda mot fiender. Project Zero II: Crimson Butterfly 

– Director’s Cut har ett märkbart lägre tempo än både Silent Hill och Left 4 Dead 2 med ett 

mer begränsat rörelseschema och färre actionmoment.  

I intervallundersökningen var det svårt att bestämma exakt vad som räknas som en terror-

horror-situation. I till exempel Silent Hill anföll fiender ibland inte trots att ljudet av en 

sprakande radio indikerade att en fiende fanns i närheten. I Left 4 Dead 2 kunde det ibland 

vara otydligt när en terror-situation började eftersom fiender sällan slutade strömma till, 

även om det fanns vissa nyckelhändelser som tydligt indikerades med ljud. I ett långsamt 

spel som Project Zero II: Crimson Butterfly – Director’s Cut blev det tydligt att spelvärldens 

utrymme också har en betydande roll i sammanhanget, eftersom den avgör hur fiender kan 

placeras ut över ett område, där ett större område ökar potentialen för längre avstånd från 

spelaren. En avvägning mellan stora och små utrymmen gjordes därför vid registrering av 

tidsintervaller i de olika spelen. Det finns även andra aspekter, som t ex den artificiella 

intelligensen hos fienderna, som spelar in på resultatet. Därför bör resultatet (tab 1) i 

slutändan betraktas som ungefärligt, och mer som ett riktmärke då detta inte är någon exakt 

vetenskap. 
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Tidsintervaller 

Speltitel Left 4 Dead 2 Silent Hill Project Zero II: 

Crimson Butterfly – 

Director’s Cut 

Konfrontation 1 3 sekunder 5 sekunder 25 sekunder 

Konfrontation 2 7 sekunder 10 sekunder 21 sekunder 

Konfrontation 3 4 sekunder 10 sekunder 14 sekunder 

Konfrontation 4 8 sekunder 5 sekunder 20 sekunder 

Genomsnitt 11 sekunder 

Min-Max 3 – 25 sekunder 

 

Tabell 1. Tabellen anger tiden från att spelaren varnas för att en fiende befinner 

sig i närheten till att spelaren blir attackerad av samma fiende. Totalt 3 spel 

ingick i undersökningen, där 4 konfrontationer per spel registrerades. 

4.2.2 Testbanans utformning 
För att skapa en korridor i 3d-grafik fanns det först ett behov av att välja en lämplig 

spelmotor för ändamålet. Valet föll till slut på Unity 3 (fig 2). Unity 3 är en av få spelmotorer 

med stöd för 3d-grafik som jag faktiskt har använt i något annat avseende än ljuddesign. 

Spelmotorn framstod inte heller som lika komplex som andra spelmotorer med stöd för 3d-

grafik samtidigt som undersökningen inte heller krävde några komplexa inslag. Därför 

upplevde jag Unity 3 som ett bra val för ändamålet. Det går att ifrågasätta hur meningsfullt 

det är att i en undersökning som den här behöva lära sig en spelmotor med programmering 

och grafikhantering, men ansträngningar har gjorts för att hålla sådana delar så enkla och 

lättlösta som möjligt. 
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Figur 2. En översiktlig bild av spelmotorn Unity 3. Till vänster i bild syns 

spelvärlden där den gråa kapseln är spelarens avatar medan den gröna 

rektangeln representerar den första av testbanans fyra aktiveringspunkter för 

terror-horror-uppbyggnad. 

Testbanans miljö gjordes också väldigt mörk i enlighet med metodbeskrivningen. Ett nytt 

inslag som övervägdes var möjligheten att använda dimma, vilket visade sig vara enkelt att 

implementera. Dimman framstod dock som för statisk och skar sig snarare med mörkret. 

Den gjorde även att miljöerna blev ljusare, speciellt längre bort i tunneln trots att ljuset i 

världen var sänkt till lägsta möjliga inställning. Dimman valdes därför bort i slutändan.  

Jag upplevde det också som ett problem att tunneln framstod som tämligen steril och 

saknade dynamiska inslag, att den inte innehöll någonting grafiskt bortom 3d-objekt med 

texturer. Det är visserligen någonting som hjälps upp av ljud, men det fanns ändå utrymme 

att tillföra någonting rent visuellt. Därför tillkom också partikeleffekter i tunneln. I det här 

fallet handlade det om rökpartiklar som svävar runt i luften. En fördel med partiklarna ur ett 

skräckperspektiv är att spelaren förväntar sig någon form av rörelse från en fiende vilket gör 

att partiklarna har möjlighet att förvirra, skapa osäkerhet och därmed också framkalla mer 

rädsla. Och som Pinchbeck (2009) skriver är mörker en grogrund för spänning och tvivel. Jag 

valde dessutom att göra partiklarna helt svarta vilket skapade en illusion av att mörkret rör 

på sig snarare än att effekten ligger ovanpå själva 3d-världen. 

Till slut kan tilläggas att miljön gjordes mer övertygande med gratistexturer från Internet. 

Texturerna liknade slitna stenväggar och golv och gjordes sedan lite mörkare i spelmotorn. 

Tanken var att texturerna skulle förstärka upplevelsen av att befinna sig i en mörk, stenig 

tunnel – en miljö med ett motiverat mörker och en ofrånkomlig instängdhet. 
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4.2.3 Fienden 
För att skrämma spelaren behövdes också en fiende, ett monster. Valet föll på en gratis 3d-

modell från Internet (fig 3). Anledningen till att just denna 3d-modell valdes var dels att den 

påminde om fiender som går att återfinna i skräckspel som till exempel Silent Hill 2, men 

också för att eftersträva det Ekman & Lankoski (2009) skriver om att monster i skräckspel 

kan framkalla avsky hos spelaren genom att framstå som någonting förorenat. Det 

förorenade i monstret jag valde yttrar sig i hur det påminner om en sjuk människa som 

drabbats av stora svullnader och missbildningar över hela kroppen. 

Att få 3d-modellen att animeras i spelmotorn visade sig vara svårt. Resultatet blev ett 

monster som i fastfrusen position gled fram över marken – ett rörelseschema som inte 

framstod som särskilt skrämmande. Det var ett problem, men ledde samtidigt till någonting 

positivt då det därför uppstod ett behov att dölja fienden så mycket som möjligt för 

spelaren. Och som Heerema & Parker (2007) skriver framstår ett hot som större när det bara 

yttras i ljudform, eftersom det då är mer otydligt än om både syn och hörsel hade tagit in 

information om det föreliggande hotet. Vid konfrontationer var också poängen att spelaren 

måste släcka sin ficklampa för att undvika fienden, och då endast höra de obehagliga ljuden 

som indikerar ett närliggande hot. Det leder till att en framgångsrik spelare faktiskt aldrig ser 

fienden. Om spelaren dock misslyckas följer en sekvens där fienden under mindre än en 

sekund rör sig i hög hastighet rakt mot spelaren samtidigt som ett gällt skrik hörs - för att 

sedan försvinna. På det sättet var förhoppningen att spelaren aldrig skulle kunna känna sig 

lugn nog att hinna analysera monstrets orörlighet. 
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Figur 3. På bilden syns monstret som glider upp mot spelaren på mindre än en 

sekund om ficklampan är tänd efter terror-horror-uppbyggnaden, vilket leder 

till att spelaren tvingas börja om från början. 

4.2.4 Programmering och funktionalitet 
Arbetet blev mer fokuserat på programmering än förväntat, där många problem var direkt 

kopplade till programmeringsdelen. Tillvägagångssättet vid programmeringen handlade 

oftast om att söka upp lösningar för problem på Internet och sedan försöka förstå hur dessa 

skulle kunna implementeras i undersökningen.  

För att framkalla rädsla måste det, som Grodal påpekar (2003), finnas en bra balans i 

utmaningen, situationer i spel bör varken kunna uppfattas som lätthanterliga eller svåra av 

spelaren. På testbanan var det först tänkt att spelmekaniken med att tända och släcka 

ficklampan skulle innefatta kravet att lampan måste vara tänd för att spelaren ska kunna 

röra sig framåt. Efter en del överväganden framstod det dock inte som en givande utmaning 

rent spelmässigt, eftersom spelaren ändå har hur mycket tid som helst på sig att klara 

testbanan. Alternativet att lägga till ett grafiskt användargränssnitt med en klocka som tickar 

ner övervägdes eftersom det skulle pressa spelaren att hinna fram till slutet inom en viss tid. 

Lösningen framstod dock som något forcerad om det i en skräckspelsvärld, som ska locka in 

och omsluta spelaren, dyker upp en klocka ovanpå spelvärlden utan någon som helst 

koppling till det som visas i spelet. 

Istället valdes en annan lösning. Genom att begränsa den tid som spelaren kan ha sin 

ficklampa släckt innan den måste tändas igen uppstår en dynamisk situation med en för 

spelaren självvald risk. När en fiende är på väg att dyka upp har spelaren valet att släcka 

ficklampan tidigt och känna sig trygg, men om spelarens tillåtna tid i mörkret tar slut innan 

monstret har passerat måste ficklampan tändas igen vilket är riskfyllt då spelaren i samma 

stund gör sig sårbar. Om spelaren istället väljer att vänta ytterligare ett tag med att släcka 

ficklampan är chansen större att tiden i mörkret är tillräcklig för att monstret ska passera, 

men det kan också resultera i att monstret hinner attackera innan lampan ens hunnit 

släckas. Den kontextuella idén med det här systemet var att spelarens avatar blir mer och 

mer rädd av att befinna sig i totalt mörker, tills denne till slut kollapsar på golvet och 

spelaren tvingas börja om. Idén går också att koppla till Perrons (2004) resonemang kring 

gameplay emotions, när spelarens egna handlingar ger konsekvenser som kan resultera i 

rädsla, skräck och fruktan. Spelaren gör valet att tvinga in sin avatar i totalt mörker, och får 

då en respons genom andetagsljud att avataren blir väldigt nervös av det. 

4.2.5 Designen av testbanans ljud 
Utgångspunkten rent ljudmässigt var att få spelaren att känna sig placerad i spelvärlden med 

hjälp av ljud, och som Lankoski (2009) också skriver har ljud en närvarokänsla som gör 

gränserna mellan fiktion och verklighet otydliga. Konkret gjordes detta genom att först lägga 

till en rumsklang för spelarkaraktärens ljud (t ex fotsteg). När spelaren rör sig hörs också 
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fotstegsljud, och ett klickljud spelas upp när ficklampan tänds och släcks. Precis som alla 

andra ljud i undersökningen skapades dessa på egen hand. Ljuden bearbetades i 

ljudprogrammet Adobe Audition 3 och mixades ihop i ljud- och musikprogrammet Ableton 

Live 8. Vissa ljud klipptes slutligen till i Adobe Audition 3 för att fungera bättre som loopade 

ljud. 

För att bygga en obehaglig atmosfär lades tid på att skapa bakgrundsljud för tunneln i olika 

lägen av terror-horror-cykeln. När inget omedelbart hot finns i närheten hörs ett ljud som 

mest består av ljudeffekter i en ljudslinga som upprepas. Dessa inkluderar ljudet av en 

vinande vind, ett bankande, avlägset ljud av metallisk karaktär, vatten som droppar och 

monster som ryter till. Målet var att skapa en känsla av osäkerhet med ljud som knappt går 

att identifiera och som inte riktigt kan placeras i tunneln positionsmässigt. Det går också att 

ana en viss musikslinga under alla lager, som består av några mollackord som upprepas. 

Ljudet är dock inte alltför påfrestande och skrämmande relativt det som spelas när en fiende 

är i närheten. Enligt Perron (2004) gillar inte spelare att uppleva konstant panik och att det 

är därför viktigt att hålla en bra balans mellan mer intensiva och lugna delar. Därför varvades 

skräckuppbyggnaderna med det lite lugnare bakgrundsljudet. 

Det första steget i terror-uppbyggnaden börjar när spelaren passerar en av fyra, för spelaren 

osynliga, gränser på testbanan. Då framträder en mer tydlig musikslinga som låter ungefär 

som en hotfull maskin. Inspirationen är hämtad från Silent Hill, med sina enformiga, slitna 

och metalliska tongångar. Tillsammans med detta hörs även ett brusande ljud (som delvis 

tagits fram med hjälp av en gammal radio som söker fram och tillbaka på FM-bandet), även 

det inspirerat av Silent Hill. Tanken är att spelarens förmåga att uppfatta fara ska minska när 

det blir svårare att urskilja potentiella faror bland allt brus, och som Ekman & Kajastila (2009) 

skriver gör begränsad information att situationer i spel upplevs som mer hotfulla. 

Det mer intensiva bruset och musiken följs av ett lugnare brus i samma stil. Dorai, Moncrieff 

& Venkatesh (2001) beskriver olika ljudmässiga företeelser i filmer, där en av fyra så kallade 

ljudenergihändelser karaktäriseras av en plötslig ökning i ljudenergi efter en längre tid av låg 

ljudenergi. Målet med den strukturen är att bygga spänning med den låga ljudnivån för att 

sedan överraska med en rejäl ökning. Chia, Jin & Xu (2006) skriver specifikt om skräckfilmer 

att det är vanligt med starka ljud under ljudmässigt lugna passager för att chocka tittare. 

Denna företeelse kan betraktas som en konvention i skräckfilmsgenren och Perron (2004) 

skriver att survival horror-spel vanligtvis använder konventioner hämtade från skräckfilmer 

för att skrämma spelaren. Därför framstod det som motiverat att använda samma 

tillvägagångssätt i den här undersökningen med ett lugnare parti strax innan den 

chocksekvens då monstret uppenbarar sig. Tillsammans med det lugnare bruset hörs också 

en hög, kontinuerlig ton samt hjärtslag för att subtilt meddela spelaren att det fortfarande 

kan finnas skäl att vara på sin vakt. 

Om spelaren i detta skede inte släcker ficklampan i tid och monstret dyker upp spelas ett 

intensivt, hastigt och distorterat vrål upp för att framkalla en chockreaktion hos spelaren. 
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Vrålet är en plågad människoröst som förvrängts och lagts i flera lager med olika grader av 

tonhöjd för att skapa någonting som påminner om en människa men ändå låter omänskligt. 

Målet med ljudet var att få spelaren att uppleva samma rädsla och smärta som skriket 

försöker förmedla, i enlighet med det Heerema & Parker (2007) skriver om hur människor 

reagerar emotionellt likartat på den typen av människoskrik. 

Lyckas spelaren släcka ficklampan i tid och monstret passerar återgår bakgrundsljudet till det 

tidigare nämnda ljud som spelas när ingen fara finns i närheten. Angående ficklampan är det 

också värt att nämna ljudet av andetag som hörs när ficklampan är släckt (ett ljud som tonar 

ut när ficklampan tänds igen). Tanken var att förstärka den tidigare nämnda idén om att 

spelarens avatar inte kan befinna sig i totalt mörker under någon längre tid utan att kollapsa. 

Tanken med andetagen var att förmedla en känsla av panik för att spelaren på ett naturligt 

sätt ska förstå att totalt mörker utgör ett hot. 

4.3 Förändringar efter pilotstudien 

4.3.1 Hur ficklampan utvecklades 
Den pilotstudie som genomfördes gav många insikter om alternativ, problem och brister i 

undersökningen. Vissa problem uppstod kring hur ficklampan hanterades i spelet. För många 

testpersoner var det otydligt exakt hur länge ficklampan kunde vara släckt – det fanns ingen 

indikator. Därför skapades en mätare uppe till vänster i bilden som minskade så fort lampan 

släcktes. Här går det förstås att diskutera hur konsekvent det är att först välja bort en mätare 

som anger tid (som då skulle kunna skapa en utmaning i att spelaren måste hinna till slutet 

på en viss tid) och därefter lägga in en mätare för ficklampan. Jag tyckte dock att ficklampan 

var ett inslag som kändes logiskt i sammanhanget - det är mörkt, så spelaren har en 

ficklampa för att ta sig fram. Spelaren kan dessutom interagera med ficklampan (genom att 

tända och släcka den), men däremot inte påverka en klocka som tickar ner. Mätaren blev en 

förlängning av någonting som redan fanns i spelvärlden, snarare än en påklistrad utmaning. 

Det hade kanske gått att lösa snyggare, och andra alternativ övervägdes dessutom. Ett av 

dem var att gradvis öka ljudet av andetagen i intensitet när lampan var släckt. En mätare 

förmedlar dock informationen på ett tydligt sätt, medan ljudet av andetag är mer 

svårdefinierat och hade kanske krävt att spelaren misslyckas både en och två gånger för att 

lära sig var gränsen går.  

Ett annat problem med ficklampan hade med tidsbegränsningar att göra. Att bara kunna 

befinna sig i mörker 7 sekunder i taget skapade visserligen en utmaning att släcka den i rätt 

tid, men en testperson använde taktiken att springa genom testbanan i mörker och bara 

tända ficklampan under en minimal period för att kunna släcka den igen. Problemet rör lite 

det som Pinchbeck (2009) är inne på, att hotet från spelvärlden beror på spelarkaraktärens 

potential som (indirekt) stridsverktyg. Genom att begränsa spelarens möjligheter ökar också 

hotet. Nu var ficklampan visserligen inget vapen, men ändå ett verktyg som spelaren måste 

använda för att överleva. Det var tydligt att den gick att missbruka. Detta ledde till att 

systemet med ficklampan utvecklades och att spelaren tvingades ha ficklampan tänd i 2 
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sekunder efter varje tändning innan den återigen kunde släckas. Koden för att åstadkomma 

detta var dock så komplex att det blev svårt att förmedla det på något snyggt sätt. Istället 

symboliserades det av att mätaren för ficklampan helt enkelt försvann när lampan tändes. 

Mätaren återvände sedan efter två sekunder och ficklampan gick då att använda igen (fig 4). 

 

Figur 4. Spelarens vy på testbanan. Uppe till vänster syns den vita mätaren för 

ficklampan. När ficklampan släcks minskar mätaren och når botten på 7 

sekunder. Tänds lampan igen försvinner mätaren i två sekunder tills lampan 

återigen kan släckas. 

4.3.2 Problemet med varningssignaler 
Något som framkom under pilotstudien var också problemet med varningssignaler i 

undersökningen. Det här visade sig bli det största problemet att lösa, som inte hade en 

direkt koppling till programmering. För att bibehålla skräcken i undersökningen hade 

ansträngningar gjorts för att göra spelaren osäker och kunna överraska med horror-inslaget 

då monstret uppenbarar sig. Om spelaren aldrig var helt säker på när monstret ska dyka upp 

fanns det heller inte någon trygghet att luta sig tillbaka på. Problemet var att det behövde 

finnas någon typ av indikation om att monstret faktiskt kommer att dyka upp inom några 

sekunder. Om utmaningen betraktas av spelaren som orättvis och näst intill omöjlig 

försvinner potentialen för rädsla; enligt Grodal (2003) måste situationen kunna uppfattas 
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som hanterbar inom rimliga gränser för att rädsla ska kunna uppstå. Att lägga in en 

varningssignal var alltså något som krävdes för att ge spelaren en sportslig chans att hinna 

undvika monstret.  

Det som blev tydligt i pilotstudien var dock att varningssignalerna var för uppenbara, att 

mönstren blev för lätta att känna igen. Testpersonerna utvecklade snabbt mallar för att 

hantera utmaningen i spelet så effektivt som möjligt, i enlighet med Pinchbecks (2009) 

mallteori. Skräckmomenten blev för förutsägbara och förlorade i intensitet då spelare lärde 

sig att förbise övriga aspekter av testet och bara titta efter indikationer på att monstret var i 

närheten för att då släcka ficklampan. Det ledde i sin tur till att allt arbete som lagts på att 

bygga upp en skrämmande atmosfär framstod som tämligen onödigt när spelaren visste att 

det gick att överleva så länge den uppenbara mallen följdes. Grodals (2003) påstående om 

hur inlärning påverkar spelarens upplevelse av hur hanterbar en situation verkar framstod 

därmed som relevant i sammanhanget. Problemet gällde dessutom både för den skriptade 

och slumpmässiga testbanan. 

Försöken att hitta en lösning resulterade inledningsvis i mer komplicerade varianter av 

samma problem. I en iteration av testbanorna användes ett system där väggarna blinkade 

blodröda precis innan fienden dök upp. Detta gjorde det visserligen möjligt att låta fienden 

dyka upp närsomhelst utan någon uppenbar ljudmässig varning, men det blev istället bara 

mer uppenbart när ficklampan skulle släckas. Dessutom framstod det inte som lämpligt att i 

en undersökning som var tänkt att kretsa kring ljud endast använda sig av visuella 

varningssignaler. Ett försök gjordes också att lägga in ett avlägset skrik från monstret ett par 

sekunder innan det dyker upp, men problemet var att ljudet ibland knappt gick att höra 

bland allt bakgrundsbrus. När ljudet väl hördes var det ändå för uppenbart, eftersom det var 

exakt samma ljud varje gång.  

Problemet kokades till slut ner till en fundamental insikt: varningssignalerna var för digitala, 

när de snarare borde vara analoga. Med detta menas att signalerna var antingen ”av” eller 

”på”, när de snarare borde röra sig i en gråzon för att framkalla mer osäkerhet hos spelaren 

(och därmed mer potential för rädsla). Lösningen som togs fram går delvis att koppla till det 

Niedenthal (2009) nämner om hur otydlighet är ett sätt att förlänga den utvärderingsperiod 

som uppstår hos spelaren vid beslutsfattande. Först skapades ett separat ljudspår med 

monsterljud som loopades i bakgrunden. När allt var lugnt var monsterljudspåret helt tyst. 

När bakgrundsbruset började låta aktiverades också monsterljudet med olika tidsintervaller. 

Ljudet var en slinga av diverse monsterläten som vid aktivering tonade in och ut och 

dessutom panorerades slumpmässigt. Lätena var nära besläktade med ljuden som hörs när 

monstret attackerar spelaren. Detta pågick sedan fram till ett par sekunder innan monstret 

uppenbarade sig. Som Ekman & Lankoski (2009) är inne på gör användandet av ljud som 

informationskälla att spelaren lyssnar konstant efter ledtrådar. I det här fallet fick ljudet en 

indirekt men ändå viktig roll, för det spelaren skulle lyssna efter var alltså när monstret blev 
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helt tyst under ett par sekunder. På det här sättet skapades en förväntan om att monstret 

kommer att dyka upp, men det blev inte helt uppenbart när. 

Dessutom var tanken att utnyttja spelvärlden på ett mer skrämmande sätt. Enligt Ekman & 

Kajastila (2009) uppfattas ett svårlokaliserat ljud som mer skrämmande och även om 

Grimshaw (2010) påpekar att det inte stämmer för alla typer av ljud känns det ändå rimligt 

att anta att det fungerar med skrämmande ljud. Det var också därför monsterljudet 

panorerades under uppbyggnaden, eftersom det gjorde det mindre uppenbart var monstret 

var i förhållande till spelaren - speciellt då testbanan var så mörk.  

Vidare är det värt att tillägga att terror-horror-uppbyggnadens och varningssignalernas 

tidsintervaller justerades en del efter pilotstudien. Det blev tydligt att det maximala värdet 

för tidsintervallen som tagits fram med tidigare nämnda metod var lite för långt. Det 

slutgiltiga medel-intervallet hamnade på 11 sekunder för den primära terror-uppbyggnaden 

(den mer intensiva perioden av uppbyggnaden med musik i bakgrunden), och 4 sekunder för 

det svagare bruset. Min-max-intervallen för den primära terror-uppbyggnaden hamnade 

mellan 7-16 sekunder. Intervallen kortades ner en aning, främst för att testpersoner själva 

påpekade att de inte märkte någon skillnad mellan skriptade och slumpmässiga tester. 

Genom att korta ner min-max-intervallen ökar chansen för att monstret skulle dyka upp 

även innan fasen med det svaga bruset, vilket gjorde slumpmässigheten mer framträdande 

inom rimliga gränser.  
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5 Analys 

5.1 Introduktion 
Varje undersökning bestod av två testomgångar, där hälften fick börja med den slumpade 

testomgången, och den andra hälften med den skriptade. Efter både första och andra 

omgången ställdes följande slutna frågor till testpersoner under intervjuer: 

- Hur mycket tvekade du inför dina egna handlingar i testomgången? 

- Hur mycket rädsla upplevde du i testomgången? 

- Hur hotad kände du dig i testomgången? 

Var och en av dessa frågor besvarades av testpersonerna med en värderingsskala i heltal 

från 5 ner till 1. 5 motsvarade “mycket” (som till exempel “tvekade mycket”) medan 1 

motsvarade “inte alls” (som till exempel “tvekade inte alls”). Svaren omvandlades sedan till 

siffror och medelvärden räknades ut och analyserades. 

Intervjuerna bestod även av öppna frågor om upplevd utmaning, eventuella skillnader 

mellan spelomgångar, spelstrategier och allmänna intryck. Svaren på dessa frågor har 

sammanställdes och användes i den kvalitativa analysen. 

5.2 Resultat och kvantitativ analys 
Data för slutna frågor sammanställdes (tab 2) uppdelat dels på vilken typ av upplevelse det 

handlar om (tvekan, rädsla eller hot), i vilken spelomgång den upplevdes (skriptad eller 

slumpad) samt hur den värderades av testpersonen (1, 2, 3, 4 eller 5).  

Tvekan Rädsla Hot  

Skriptad 

omgång 

Slumpad 

omgång 

Skriptad 

omgång 

Slumpad 

omgång 

Skriptad 

omgång 

Slumpad 

omgång 

Testperson 1 (sk) 4 3 4 5 5 5 

Testperson 2 (sl) 3 4 3 4 4 5 

Testperson 3 (sl) 3 4 3 4 3 4 

Testperson 4 (sk) 4 3 4 3 5 3 

Testperson 5 (sk) 3 1 3 4 2 4 

Testperson 6 (sl) 2 4 3 4 2 3 

Testperson 7 (sk) 2 3 4 3 4 3 

Testperson 8 (sl) 5 1 3 2 2 1 
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Testperson 9 (sk) 3 4 3 3 1 3 

Testperson 10 (sk) 3 2 4 3 5 2 

Testperson 11 (sl) 2 4 3 4 4 5 

Testperson 12 (sl) - - - - - - 

Testperson 13 (sl) 5 5 4 4 5 5 

Testperson 14 (sk) 2 1 3 2 4 2 

Testperson 15 (sl) 1 4 2 5 2 3 

 

Tabell 2. Tabellen visar insamlade värden för hur testpersoner bedömt 

självupplevd tvekan, rädsla och hot i skriptade och slumpade spelomgångar. 

Förkortningarna inom parentes (”sk” och ”sl”) representerar varje testpersons 

startomgång: ”sk” för skriptad och ”sl” för slumpad. 

5.2.1 Medelvärde för undersökningen i stort 
Det första som räknades fram var medelvärdet i stort för de värderade upplevelserna (diag 

1), alltså skillnaderna i tveksamhet, rädsla och hot mellan skriptade och slumpade omgångar. 

Den mest intressanta och relevanta skillnaden fanns i värderingen av rädsla: i skriptade 

omgångar var medelvärdet där 3,29, medan den i slumpmässiga omgångar var 3,57. Det här 

visar att rädslan var större i slumpade omgångar, vilket också hypotesen handlade om. 

Samtidigt bör det påpekas att den här skillnaden var relativt liten. Slutligen var skillnaderna i 

tvekan och hot minimala. 

Medelvärde, totalt

3,00
3,29 3,43
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3,57 3,43
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Diagram 1. Diagrammet visar medelvärdet för skillnaden mellan de olika, 

upplevda tillstånden hos testpersonerna, där y-axeln visar testpersoners 

värdering av upplevelsen, och x-axeln vilken typ av upplevelse det handlar om. 

5.2.2 Skillnad i rädsla beroende på banornas ordning 
För att få en uppfattning om hur testpersonernas upplevelser av rädsla förändrades mellan 

de två testomgångarna gjordes en jämförelse mellan omgångar. I jämförelsen ställdes 

testpersoners medelvärden från inledande testomgångar mot deras avslutande 

testomgångar. 

Den första jämförelsen gjordes bland testpersoner som började undersökningen med den 

skriptade testomgången (diag 2). Det framgick då att rädslan minskade med 8 % från den 

skriptade till den slumpade testomgången, från 3,57 till 3,29. 

I den andra jämförelsen handlade det återigen om att jämföra första och andra omgången 

för testpersoner, men den här gången för alla som började med den slumpade 

testomgången (diag 2). Här föll rädslan tillbaka med 29 % från den slumpade till den 

skriptade testomgången, från 3,86 till 3,00. 

Det fanns därmed en betydande skillnad i hur ihållande rädslan var från första omgången till 

den andra beroende på i vilken ordning testbanorna spelades. För testpersoner som började 

med den skriptade testomgången följt av den slumpade var förlusten i rädsla bara 8 %, detta 

jämfört med 29 % för människor som började med den slumpade testomgången och 

avslutade med den skriptade. Rädslan höll sig alltså märkbart starkare för testpersoner som 

började med skriptad omgång och avslutade med slumpad. Det här stämmer också överens 

med hypotesen om att rädslan blir mer ihållande när slumpmässighet används.  

Jämförelse av rädsla mellan testomgångar (medelvärde)
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Diagram 2. I diagrammet jämförs den upplevda skillnaden i rädsla mellan 

inledande och avslutande omgångar för testpersoner, där y-axeln motsvarar 

medelvärdet för den värderade rädslan. De två staplarna till vänster 

representerar testpersoner som började med skriptad och avslutade med 

slumpad testomgång. De två staplarna till höger visar istället testpersoner som 

började med slumpad och avslutade med skriptad testomgång. 

5.2.3 Analys av den uppmätta rädslan 
Att rädslan sjönk tillbaka oavsett i vilken ordning banorna spelades var förväntat. 

Testpersoner hade troligen vant sig vid hur systemen fungerade, de audiovisuella 

förutsättningarna och terror-horror-effekten i undersökningen. Vidare kan det handla om 

extinction (Kosslyn & Smith, 2009), dvs hur inlärd, emotionell respons avtar i styrka när 

neutral stimuli upplevs upprepade gånger utan att resultera i den emotionella händelse som 

lade grunden för rädslan. I det här fallet skulle det kunna innebära att testpersoner hade lärt 

sig systemet för att undvika monstret och med framgång använt systemet så många gånger 

att monstret aldrig ens fått möjlighet att attackera. Den rädsla som då uppstod när monstret 

attackerade första gången dog sakta ut för varje lyckad undanmanöver testspelare gjorde. 

5 av 7 testpersoner som började med den skriptade omgången nämnde också att de lärde 

sig system eller hittade en logik för att hantera monstret i den första omgången. Med hjälp 

av den skriptade omgången tränades alltså ett system in som gjorde spelare mer självsäkra 

och därmed mindre rädda. Och även om den intränade mallen inte fungerade perfekt i den 

efterföljande, slumpade omgången alla gånger kan det ha funnits en övertygelse om att 

mallen ändå skulle komma att fungera. En testperson var till exempel så övertygad om att 

han visste hur systemet fungerade efter sin första, skriptade omgång att han uppgav sig vara 

“inte tveksam alls” under den andra, slumpade omgången - även om det visade sig att han 

inte alls hade fått grepp om systemet till fullo. 

Att rädslan föll tillbaka så mycket för testpersoner som började med den slumpade 

testomgången och avslutade med den skriptade skulle kunna bero på att de hade svårt att 

skapa sig ett mönster för att hantera den till synes kaosartade slumpmässigheten. Dessa 

testpersoner satt också i genomsnitt en betydligt längre tid än de personer som började med 

den skriptade testomgången. Genom att analysera banan under en längre tid och leta 

möjliga mönster kan dessa människor ha blivit bra på att faktiskt söka efter tänkbara, 

funktionella system. När den effektiviteten sedan appliceras på den efterföljande, skriptade 

banan ökar också potentialen för att den skriptade banans enklare mönster hittas snabbt – 

vilket i sin tur kan sänka rädslan. Faktumet att personerna då också suttit en längre tid med 

den slumpade banan kan ha gjort att de blivit mer vana vid skräckinslagen som används. 

5.2.4 Tvekan och hot 
I undersökningen användes också testpersoners värdering av tvekan och hot som 

komplement till rädsla för att tydligare peka på potentiella trender. Medelvärdet för både 
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tvekan och hot minskade från första till andra testomgången, oavsett startomgång. För 

testpersoner som började med skriptade omgångar föll tvekan (diag 3) tillbaka med 23 % 

(från 3,00 till 2,43), medan de som började med slumpade omgångar upplevde att tvekan 

minskade med 24 % i tvekan (från 3,71 till 3,00).   

Vad gäller det upplevda hotet (diag 4) för testpersoner som började med skriptade 

omgångar föll hotet tillbaka med 18 % (från 3,71 till 3,14) i den andra omgången. För 

testpersoner som började med slumpade omgångar var minskningen i hot exakt lika stor: 18 

% (från 3,71 till 3,14). Att både tvekan och hot minskade i samtliga fall beror, precis som med 

fallet i rädsla, antagligen på att spelare vande sig vid ljud, grafik och skräckuppbyggnader i 

undersökningen. 
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Diagram 3. I diagrammet jämförs den upplevda skillnaden i tvekan mellan 

inledande och avslutande omgångar för testpersoner, där y-axeln motsvarar 

medelvärdet för den värderade rädslan. De två staplarna till vänster 

representerar testpersoner som började med skriptad och avslutade med 

slumpad testomgång. De två staplarna till höger visar istället testpersoner som 

började med slumpad och avslutade med skriptad testomgång. 

Varken tvekan eller hot följde dock mönstret som rädsla uppvisade, dvs. att medelvärdet 

hölls mer intakt när skriptad testomgång följdes av slumpad än då slumpad testomgång 

följdes av skriptad. Det skulle kunna bero på att testpersoner hittade ett mönster efter 

första omgången och kände sig säkra på att det skulle fungera. Dessutom kan det ha att göra 

med contextual fear conditioning (LeDoux, 2000), att en neutral miljö kan framkalla rädsla 

hos en person om denne har utsatts för någonting obehagligt i miljön. I det här fallet skulle 

det kunna innebära att testbanan i sig då framkallar rädsla trots att testpersonen undviker 
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hotet. Dessutom står inte alltid rädslan i direkt proportion till hotet, då en person kan känna 

sig betydligt mer rädd för ett hot än vad situationen egentligen kräver (för att ”överleva”). 

Jämförelse av hot mellan testomgångar (medelvärde)
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Diagram 4. I diagrammet jämförs den upplevda skillnaden i hot mellan 

inledande och avslutande omgångar för testpersoner, där y-axeln motsvarar 

medelvärdet för den värderade rädslan. De två staplarna till vänster 

representerar testpersoner som började med skriptad och avslutade med 

slumpad testomgång. De två staplarna till höger visar istället testpersoner som 

började med slumpad och avslutade med skriptad testomgång. 

5.3 Kvalitativ analys och kommentarer 

5.3.1 Rädslans ursprung och uttryck 
Siffrorna från den kvantitativa undersökningen visade att rädsla faktiskt upplevdes. Det blev 

också tydligt i de öppna frågorna, där många testpersoner gav exempel på inslag och grepp i 

undersökningen som skrämde. Den begränsade sikten, skrikljuden i terror-uppbyggnaden 

och horrorskriket beskrevs av flera testpersoner som huvudsakliga källor till den upplevda 

rädslan. Vissa testpersoner vände medvetet kameravyn uppåt för att slippa betrakta mörkret 

och det eventuella monstret. I undersökningen fanns det också flera testpersoner som var 

tydliga med att påpeka att de hade svårt för att hantera skräck och skräckspel. Här följer 

några exempel på sådana uttalanden: 

“Jag är fan lättskrämd alltså”, “Jag ogillar mörka gångar och sånt”, “Jag tycker inte om såna 

här spel” och “Jag hatar jack in the box, det bara poppar fram.” 

Testpersonerna iakttogs också under undersökningens gång, och de flesta av deltagarna 

hade ett lugnt kroppsspråk. En testperson satt dock konstant och mumlade tyst. Det 
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framstod som att han försökte diskutera fram ett lämpligt tillvägagångssätt med sig själv. På 

ett liknande sätt pratade en testperson istället tydligt med sig själv medan han spelade, och 

svor dessutom högt när han upplevde horrordelen av skräckuppbyggnaden. En annan 

testperson hoppade till i stolen första gången monstret uppenbarade sig, som en reaktion på 

horrorupplevelsen. En annan person slog näven i bordet av rädsla när han blev chockad av 

monstret. Sammanfattat var kroppsspråket ändå relativt återhållsamt, och jag hade 

förväntat mig något starkare reaktioner vid första mötet med monstret. Kanske var det inte 

tillräckligt skrämmande för att generera såna reaktioner, eller så lyckades testpersoner hålla 

igen med just kroppsspråket. Det kan finnas ett visst mått av skam involverat, vilket enligt 

Rosemans teorier (Roseman, 1984, i Jose, Roseman & Spindel, 1990) innebär att en person 

känner sig svag, att förväntningar inte infrias och att tillståndet beror på personen själv. Då 

testpersoner visste att jag satt och tittade (från ett annat rum) kan det ha funnits ett behov 

av att inte vilja visa sig svag och lättskrämd. 

En testperson nämnde också att karaktärens andetag som hördes när lampan var släckt 

förmedlade att ett nervöst sammanbrott för spelarkaraktären var nära. Heerema & Parker 

(2007) skriver att en människa som skriker av rädsla eller smärta får andra människor att 

reagera emotionellt likartat, medan Alves & Roque (2009) menar att det går att styra en 

människas puls med rytmiska simuleringar av hjärtslag. Därför framstår det inte som helt 

orimligt att spelarens andetag kan ha påverkats av spelarkaraktärens panikartade andning. 

5.3.2 Svårighetsgrad och rädsla 
5 testpersoner uppgav sig ha använt strategin att bara springa rakt fram, släcka ficklampan, 

tända den, och sen släcka den så fort som möjligt igen. Det var egentligen inte tänkt att 

spelare skulle kunna göra så och taktiken fungerade i princip bara på den skriptade banan 

där mönstret hela tiden var detsamma. Den slumpade banan blev dock desto jobbigare att 

hantera efter att mönstret på den skriptade banan tränats in, eftersom taktiken sällan 

fungerade med slumpmässiga uppbyggnader. 

I undersökningen gick det att urskilja ett mönster bland uttalanden om skillnaden mellan 

skriptade och slumpade testomgångar. 12 av 14 testpersoner kommenterade den slumpade 

testomgången med en eller flera av följande beskrivningar: känsla av ovisshet, att de rörde 

sig försiktigare och att banan upplevdes som oförutsägbar. Det här var alltså beskrivningar 

specifika för den slumpade testomgången, och samtliga beskrivningar skulle kunna kopplas 

till testpersonernas osäkerhet. Det här antyder att den slumpmässiga omgången i de flesta 

fall åtminstone hade potential för rädsla, på sätt som den skriptade troligen inte hade då 

inga liknande kommentarer gavs om den. 

Samtidigt påpekade 7 av 14 personer att den slumpade omgången var svårast, medan 3 

personer tyckte att den skriptade var svårast (4 personer nämnde ingen skillnad). Det skulle 

därför kunna finnas en viss koppling mellan testpersoners osäkerhet och svårighetsgraden. 

Grodal (2003) skriver att ett för svårt spel kan leda till att rädslan går förlorad, och det är 



 

33 

möjligt att rädslan på den slumpmässiga banan delvis ersattes av förtvivlan om 

svårighetsgraden framstod som närmast hopplös av testpersonerna.  

Det blev också tydligt rent tidsmässigt att alla inte hanterade undersökningen lika bra. Vissa 

testpersoner klarade en testomgång på 5 minuter, medan andra tog över en timme på sig. 

Intressant är dock att de som tog ca 30-60 minuter på sig i första omgången klarade den 

andra omgången på ca 5-10 min, oavsett om den var skriptad eller slumpad. 

5.3.3 Rädslans inverkan på det logiska tänkandet 
Två personer uppgav att de inte kunde koncentrera sig på att hitta mönster eller system på 

testbanorna för att skräcken hela tiden blockerade sådana tankar. En av dessa personer 

uttalade sig på följande sätt om kopplingen mellan den upplevda rädslan och mönstret i 

skräckuppbyggnaden: 

“Systemet är enkelt, […] men man kan inte fokusera på det, och det är det som gör det så 

frustrerande” 

Båda personerna upplevde också stark rädsla, och därför kanske det går att göra en koppling 

till det Izard & Youngstrom (1996) skriver om hur riktigt stark stimuli som framkallar rädsla 

också påverkar människors funktionella system. För mycket rädsla gör att en person då 

fokuserar helt på att antingen fly eller reducera hotet.  

Problemet i den här undersökningen är att det varken går att fly eller reducera hotet – bara 

undvika det. Och för att en testperson ska lyckas undvika hotet är det fördelaktigt att kunna 

analysera situationen och försöka hitta ett mönster. Om instinkten att undvika eller reducera 

hotet då uppenbarar sig hamnar den troligen mest i vägen för det mer rationella sökandet 

efter en lösning på problemet. En alltför stark rädsla hos spelaren riskerar alltså att göra ett 

spel svårare än vad spelets skapare hade planerat, eftersom det inte finns någon garanti för 

att alla personer upplever lika mycket rädsla. Detta går att koppla till det Ekman & Lankoski 

(2009) skriver, att spelstrukturer och inslag i spel som har potential att framkalla emotioner 

hos spelare inte garanterar att spelaren kommer att få en bestämd upplevelse eftersom 

faktorer som personliga egenskaper och olika fallenheter även kan påverka slutresultatet. 

5.3.4 Sinnesstämningens roll i undersökningen 
I intervjuerna nämndes också något som kan kopplas till sinnesstämning, alltså ett tillstånd 

som har lägre intensitet än emotioner men istället pågår under en längre tid. En av 

testpersonerna sa:  

“När pulsen väl är uppe, då blir man inte lugnare.” 

Det här kan tolkas som att skräcken i spelet också framkallar en form av sinnesstämning, 

troligtvis oro. Perron (2004) nämner att en skräckfylld sinnesstämning förbereder spelaren 

för att uppleva skräck, och att panik från spelaren förstärker den sinnesstämningen. Med 

andra ord kan det fungera som en “ond” cirkel där skräckfylld sinnesstämning leder till mer 
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panik som leder till mer skräckfylld sinnesstämning, och att testpersoner då i den här 

undersökningen i princip skrämt upp sig själva. Det här kan ha startats av att den stimulus 

som orsakade emotionen rädsla (t ex horror-effekten när monstret dyker upp) lade grunden 

för en sinnesstämning som tidigare beskrevs som “När pulsen väl är uppe”. Dock är det svårt 

att veta var gränsen för upplevelsens intensitet går för att det ska räknas som 

sinnesstämning snarare än emotion. 

5.3.5 Att känna hopp 
En annan intressant faktor var känslan av hopp. Som ett exempel tyckte en testperson att 

första omgången (slumpad) nästan var omöjlig, men lyckades klara den utan att själv veta 

hur. När den andra omgången sedan började hade han ingen klar strategi, men kände ett 

visst hopp. Han hade ju trots allt klarat en bana som verkat till synes omöjlig och visste då att 

den hade ett slut. Vad gäller hopp nämner Roseman (Roseman, 1984, i Jose, Roseman & 

Spindel, 1990) det som ett slags motsats till rädsla. Båda handlar om emotioner där en 

person uppfattar sig som svag och där utfallet är osäkert. Men medan rädsla är en negativ 

emotion är hopp en positiv sådan. Det handlar med andra ord om att känna att saker 

kommer att ordna sig, utan att själv uppleva någon större kontroll över utfallet.  

Känslan av hopp gällde egentligen oavsett vilken omgång testpersoner började med. Första 

omgången var det omöjligt att veta hur långt eller kort det var kvar till mål, andra omgången 

fanns det en tydligare bild. Testpersoner visste då att det gick att klara banan. Det här skulle 

kunna vara något som påverkat resultatet och gjort att testpersoner tvekat mindre överlag 

under den andra omgången. 

5.3.6 Försök till framgång 
I början av varje undersökning gavs samma instruktioner till var och en av testpersonerna, 

där det bland annat gjordes tydligt att det centrala i utmaningen var att släcka ficklampan 

vid rätt tidpunkt för att överleva. Trots det var det många som försökte hitta olika typer av 

knep och system helt utan koppling till ficklampan för att så effektivt som möjligt klara 

testomgångarna. Det här sökandet efter mönster och mallar ledde i sin tur till märkliga 

beteenden. En testperson valde att släcka ficklampan och stå still när monstret passerade. 

Det går antagligen att koppla till något primalt beteende där så lite rörelse som möjligt ökar 

chansen för överlevnad vid direkta hot. 

Dessutom provade två testpersoner att gå bakåt. Det framstod dock som att detta beteende 

inte hade någon direkt anknytning till rädsla, utan snarare var ett av flera försök av 

testpersonerna att till synes slumpmässigt hitta något som kunde underlätta vid deras 

konfrontation med monstret. Det fanns också ett par testpersoner som gick längs väggar för 

att se om monstret hade en benägenhet att röra sig längs den ena eller andra väggen. En 

testperson utvecklade t o m ett system där han räknade sina fotsteg i spelet för att lära sig 

när fienden dyker upp. Systemet beskrevs på följande sätt: 

“Jag gick 10 steg, sen försökte jag ta två korta och sen ett jättelångt för att komma undan.” 
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Testpersonernas experiment involverade också själva ficklampan. Två testpersoner 

berättade att de testade om monstrets framfart påverkades av hur ficklampan riktades. Vid 

intervjun verkade dessutom en av testpersonerna fortfarande osäker på om ficklampans 

riktning faktiskt hade betydelse eller ej.  

Sammanfattningsvis framstod alla dessa försök att hitta system som ett tecken på att 

testpersonerna inte nöjde sig med att lita på instruktionerna som gavs. Instruktionerna var 

tydliga med att utmaningen i spelet var att avgöra när lampan skulle släckas och tändas och 

ingenting annat. Ändå valde vissa personer att bortse från detta och leta efter helt andra 

typer av mönster. Kanske motiverades det av ett behov av kontroll, att undersöka varje 

aspekt av spelet för att försäkra sig om hur saker och ting fungerar i spelvärlden. Med mer 

kontroll ökar också tryggheten, vilket kan vara motiverat att eftersträva i ett skräckspel för 

att undvika rädsla. 

5.3.7 Bugg eller skräck? 
Ett intressant missförstånd uppstod för två testpersoner, som ansåg att den andra, slumpade 

omgången innehöll en bugg. Det var dock ingen bugg, utan snarare en avvikelse från deras 

uppfattning av hur systemet med terror-horror-uppbyggnad fungerade i spelet.  

Missuppfattningen kom sig av att monstret i den slumpade versionen ibland kunde dyka upp 

under själva uppbyggnaden med musik, det vill säga innan den lite tystare delen av 

uppbyggnaden tog vid. Troligen framstod det som så oväntat att det förvånade snarare än 

skrämde. Det ligger också i linje med Rosemans hypotes (Roseman, 1984, i Jose, Roseman & 

Spindel, 1990) om hur förvåning är resultatet av händelser som värderas så otänkbara att de 

betraktas som okända. I det här fallet var alltså det ”okända” en bugg – någonting så 

otänkbart att det inte ens gick att föreställa sig det som en del av spelvärlden. 

5.3.8 Tekniska problem och missuppfattningar 
Under undersökningens gång dök det upp en del mindre tekniska problem och 

missuppfattningar. En testperson hittade t ex en bugg som gjorde att han vid ett tillfälle 

började falla genom marken. Tre andra testpersoner använde space-knappen för att hoppa 

runt trots att den funktionen aldrig nämndes i instruktionerna. Just space-knappen skulle ha 

avaktiverats innan testerna genomfördes, men det var en sak som missades. Dock kändes 

det inte alltför troligt att just möjligheten att hoppa runt skulle ha påverkat resultatet 

nämnvärt eftersom den funktionen inte hjälpte testpersonerna på något sätt. Det fanns 

också önskemål om att invertera musens y-axel, något jag inte lyckades hitta i 

kontrollinställningarna. Å andra sidan hade möjligheten att titta runt med musen en liten 

betydelse i just den här undersökningen. 

Det verkade även ha blivit någon slags missuppfattning i instruktionsdelen, eftersom två 

testpersoner inte gav någon signal om att de hade nått slutet av en bana. De fortsatte 

istället med att springa tillbaka till början. En av dessa testpersoner ansåg att väggen i slutet 

av banan kunde ha varit tydligare markerad som slutmål. Det var också två personer som 
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påpekade att de råkade vrida runt kameravyn i spelet och blev osäkra på vilket håll som var 

det rätta. Tyvärr skapades ingen indikator i spelet som visade åt vilket håll spelaren skulle gå, 

men det verkade ändå ha fungerat relativt bra trots detta i undersökningarna som 

genomfördes. 
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Slutsatser 

5.4 Resultatsammanfattning 
Efter att ha sammanställt testpersonernas egna värderingar och räknat fram ett sammanlagt 

medelvärde för alla testomgångar framgick det att testbanan med slumpat tidsintervall 

framkallade något mer rädsla än den skriptade: 3,57 för den slumpade testbanan jämfört 

med 3,29 för den skriptade. 

Även skillnaden i rädsla, tvekan och hot mellan testpersoners första och andra testomgångar 

undersöktes. Detta gjordes i två olika grupper. Den ena gruppen bestod av de testpersoner 

som börjat med den skriptade och avslutat med den slumpade banan, medan den andra 

gruppen istället bestod av testpersoner som börjat med den slumpade och avslutat med den 

skriptade banan.  

Resultatet visade att rädslan föll tillbaka med 8 % från första till andra omgången för 

testpersoner som började med skriptad och avslutade med slumpad bana. Detta kan 

jämföras med de testpersoner som började med slumpad och avslutade med skriptad bana, 

där rädslan föll med 29 %. Rädslan hölls alltså mer intakt när en skriptad bana följdes av en 

slumpad. I tvekan och hot gick det inte att finna samma mönster som i rädsla, och 

minskningarna från första till andra testomgångarna var tämligen likartade. 

12 av 14 testpersoner beskrev den slumpade banan som någonting som framkallade 

osäkerhet. Den slumpade banan hade alltså mer potential för rädsla än den skriptade vad 

gäller osäkerhet. 5 av 7 testpersoner som började med den skriptade banan ansåg sig ha 

funnit någon form av mall för att hantera banans utmaning, vilket pekar på att den skriptade 

banan gjorde upplevelsen mer förutsägbar. 

Inslag som uppgavs framkalla rädsla var begränsad sikt, skrikljud i terror-uppbyggnaden och 

horrorskriket. Kroppsspråket hos deltagarna var oftast stillsamt trots att de uppgav sig ha 

upplevt förhållandevis mycket rädsla, vilket skulle kunna förklaras med att det kan finnas ett 

visst mått av skam att visa sig rädd för någonting. 

Två testpersoner nämnde hur de inte kunde koncentrera sig på att finna någon logik i 

varningssignalerna eftersom rädslan blockerade sådana tankegångar, vilket skulle kunna 

tolkas som att för mycket upplevd rädsla kan göra ett spel svårare än vad spelets skapare 

tänkt sig. 

I undersökningen nämndes känslan av hopp av testpersoner, vilket innebar att en person 

som klarat den första testbanan kände sig tryggare med vetskapen om hur lång banan var 

och att den gick att klara. Detta kan ha haft en inverkan på resultat under andra 

testomgången. 

Många testpersoner valde att försöka hitta ett flertal olika lösningar på utmaningen som 

presenterades, trots att lösningarna inte hade någon direkt koppling till instruktionerna som 
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gavs innan testet påbörjades. Det kan ha berott på ett behov av att vilja undersöka alla 

aspekter av spelvärlden försäkra sig om vilka regler och förhållningssätt som gällde, vilket 

kan ha lett till en ökad trygghet. Tryggheten kan i sin tur ha varit fördelaktig för att dämpa 

rädslan. 

Två testpersoner trodde att de hade hittat en bugg i undersökningen när det i själva verket 

var det slumpmässiga tidsintervallet i terror-horror-uppbyggnaden som avvek extremt från 

tidsintervallets medelvärde. Detta ledde troligen till en upplevelse av förvåning snarare än 

rädsla hos testpersonerna, då händelsen framstod som så otänkbar att den inte passade in i 

spelvärlden. 

5.5 Diskussion 

5.5.1 Metoddiskussion 
Att utforma en metod för den här undersökningen visade sig vara svårt. En aspekt av 

undersökningen som under en längre tid av arbetet framstod som oklar var hur 

testomgångarna skulle hanteras. Problemet med att göra en undersökning inom området 

skräck och i upprepande miljöer med samma spelmoment är att spelaren med tiden vänjer 

sig vid skräcken. Det går att koppla till det som Grimshaw (2009) nämner, att flera 

genomspelningar av ett och samma spel gör att det som en gång var främmande ljudmässigt 

istället känns bekant, vilket ökar spelarens självförtroende på bekostnad av dennes rädsla.  

Att då försöka göra en undersökning om att jämföra terror-horror-uppbyggnader för att 

framkalla rädsla mellan olika testomgångar blev svårt, eftersom det inte alltid framgick om 

skillnaden i rädsla handlade om ökat självförtroende i testet eller att en omgång faktiskt var 

mer skrämmande än en annan. Ett förslag som dök upp var då att köra två testomgångar, en 

skriptad och en slumpmässig, och låta 50 % av testpersonerna börja med den skriptade, 

medan övriga 50 % får börja med den slumpmässiga. På det sättet blev det lättare att se i 

det sammanlagda slutresultatet om den potentiella skillnaden i rädsla handlade om att 

spelare hade vant sig vid upplägget eller inte. Dock kände jag mig inte säker på att den här 

lösningen var den optimala. Det hade varit intressant att t ex undersöka vad som händer om 

några får spela två slumpmässiga omgångar i rad, medan en annan grupp bara får testa 

skriptade.  

Ett annat dilemma var hur rädslan skulle mätas eftersom det var testpersonerna som själva 

gjorde en intern bedömning av sin egen rädsla. En idé, som tyvärr dök upp rätt sent, var 

möjligheten att använda utrustning som mäter människors fysiska respons på rädsla. Då en 

människas rädsla bl a märks av genom ökad puls (Davis, 1997) framstod det som lämpligt att 

komplettera värderingen av upplevd rädsla med en pulsmätare. Att spela in både 

testspelarens spelsessioner och dennes puls och sedan synkronisera dessa två delar med 

varandra skulle antagligen ha gjort resultatet svårare att ifrågasätta (men kanske även 

svårare att analysera). 
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En annan sak som går att diskutera är testmiljön och förutsättningarna. Testspelarna 

använde hörlurar, satt i ett mörkt rum med en 14-tumsskärm. Var det en bra representation 

av hur en typisk spelare upplever skräckspel? Det är svårt att svara på. I värsta fall skulle det 

kunna vara så att medelspelaren har en större skärm, sämre ljudförutsättningar eller helst 

spelar med ljuset tänt. 

När det sedan gäller själva intervjuerna som genomfördes lämnade även dessa en del att 

önska. Vid genomlyssningen av intervjuerna fanns det nämligen ett antal tillfällen då jag 

ångrade att jag inte ställde följdfrågor, eller försökte få klarhet i vad som egentligen 

menades med ett uttalande. Värderingsskalan som användes var inte heller självklar. Från 

början hade varje värde (5 ner till 1) ett speciellt ord kopplat sig (t ex ”ganska rädd”) för att 

beskriva en specifik nivå i skalan. Efter pilotstudien verkade ett sådant upplägg bara göra 

människor mer förvirrade. Att försöka förstå skillnaden mellan ”lite” och ”ganska” kan vara 

rätt svår. Därför användes bara värderingsord för 5 och 1 (”mycket” respektive ”inte alls”) 

för att hålla skalan mer öppen och lättare att förstå. Och även om det kan uppstå problem 

med att människor bedömer en sådan skala på olika sätt tror jag ändå det var en bättre 

lösning att låta testpersoner gå mer på sin egen värderingskänsla än att försöka förstå vad 

”ganska” egentligen innebär.  

Vidare går det att ifrågasätta den värderade tveksamheten. Det är oklart om spelares 

värderingar av upplevd tveksamhet utgick från att de inte visste hur ett system fungerade 

och därför tvekade, snarare än tveksamhet inför att göra ett felsteg som resulterar i att 

spelaren tvingas uppleva en horror-effekt. Med en annan formulering av frågan eller en 

kompletterande, öppen fråga hade det potentiella problemet antagligen kunnat undvikas. 

5.5.2 Resultatdiskussion 
I undersökningen upplevde människor rädsla. Det framgick både genom erhållna värden och 

rena uttalanden från deltagare. Det fanns också svaga tendenser som pekade på att rädslan 

blev starkare och bevarades längre med slumpmässiga uppbyggnader, vilket visade att min 

hypotes stämde. Sedan går det att diskutera hur stora slutsatser det går att dra enbart med 

det resultatet som grund, eftersom skillnaden trots allt inte var så stor mellan slumpade och 

skriptade omgångar. 

Det som fascinerade mig mest med det kvantativa resultatet var dock den tydliga skillnaden i 

medelvärde för rädsla mellan inledande och avslutande testomgångar beroende på i vilken 

ordning banorna spelades. Det låg också i linje med det Pinchbeck (2009) skriver, att vi 

människor utvecklar olika mallar för att t ex hantera situationer och monster i spel. 

Testpersoner som började med skriptad omgång hade då en bra möjlighet att lära sig en 

speciell mall att följa för att undvika attacker från monstret. När mallen sedan inte 

fungerade i den slumpmässiga omgången höll sig rädslan förhållandevis stark. 

Det går också att diskutera hur rädda testpersoner blev rent allmänt i undersökningen. 

Visserligen indikerar medelvärdena för skriptade och slumpade testbanorna (3,29 och 3,57) 
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att rädslan låg över 3 på en skala mellan 1-5, detta trots att rädslan i undersökningen 

dämpades av att spelare lärde sig mallar och system som kan öka känslan av trygghet. I den 

kvalitativa delen framstod det ibland också som att rädslan var så pass stark att den 

påverkade hur personer levererade sina svar i intervjuerna (i form av exempelvis ändrat 

tonfall eller pauser) - inte bara vad de svarade. Samtidigt är det svårt att veta vad t ex värdet 

”3” innebär dels för enskilda testpersoner, men också som medelvärde. Tyvärr finns det mig 

veterligen ingen statistik att tillgå för vad undersökningens värden motsvarar i riktiga 

skräckspel. En möjlig lösning, åtminstone rent teoretiskt, skulle kunna vara att också låta 

testpersoner spela liknande delar i riktiga skräckspel för att se hur bra undersökningen står 

sig i jämförelse med spel inom den tilltänkta genren. 

Även om jag ser det som ett område som skulle kunna utvecklas betydligt mer finns det ändå 

en del skräckspel som antyder slumpmässiga inslag. Ett exempel är Project Zero II: Crimson 

Butterfly – Director’s Cut, som dels består av skriptade konfrontationer med fiender (där 

uppbyggnaden mestadels består av en icke spelbar filmsekvens), men också fiender som, till 

synes slumpmässigt, dyker upp då och då på platser som redan besökts. I ett flertal 

skräckspel förekommer variation i var monster dyker upp, deras antal och med olika 

tidsintervaller. Variationen i sig är dock inte slumpmässig in i minsta detalj, utan kan också 

bestå av ett antal olika situationer som spelet antingen slumpar mellan eller väljer baserat 

på spelarens handlingar eller om spelaren redan klarat spelet en gång tidigare. I vissa spel 

kanske den slumpmässigheten också är tillräcklig. I undersökningen var det vissa 

testpersoner som knappt verkade märka av någon skillnad mellan skriptade och slumpade 

uppbyggnader, troligen för att de slumpade uppbyggnaderna blev ungefär lika långa som de 

skriptade. När de slumpade konfrontationerna ledde till att monstret dök upp redan under 

den mer intensiva uppbyggnadsdelen med musik blev reaktionen däremot den motsatta – 

vissa testpersoner trodde till och med att de då hade råkat ut för en bugg. Det kan därför 

vara värt att fundera över hur mycket slumpmässigheten egentligen ska styra över terror-

uppbyggnaden. Att ha fullständig slumpmässighet i en situation behöver inte nödvändigtvis 

leda till bättre resultat, och ibland kanske det räcker med några få variationer av samma 

uppbyggnad för att spelare ska uppleva uppbyggnader i t ex ett visst rum i ett spel som 

slumpmässiga. 

Att det här arbetet centrerats kring slumpmässighet i skräckspel har tidigare i texten 

motiverats med olika teorier om rädsla, men det fanns en annan aspekt av slumpmässighet 

som jag tyckte var viktig: slumpmässighet är ett inslag som utnyttjar de potentiella fördelar 

spelmediet erbjuder. Som Perron (2004) skriver har survival horror-spel delvis en 

utgångspunkt i konventioner hämtade från skräckfilmer. Problemet är att skräckfilmer är just 

filmer, ett medium som helt saknar den flexibilitet och anpassningsförmåga som delvis 

definierar spelmediet. Och det är just här jag anser att skräckspel har mycket outforskad 

mark, vilket också motiverade mig till att göra den här undersökningen. Nu handlade 

visserligen arbetet om slumpmässighet, men i ett bredare perspektiv handlade det mer om 

att utnyttja spelmediet på ett sätt som framhäver dess styrkor. Då behöver det inte heller 



 

41 

kretsa kring just slumpmässighet. Som Ekman & Kajastila (2009) skriver är utmaningen med 

spelljud att skapa en emotionell slagkraftighet och samtidigt behålla flexibiliteten för att 

kunna ge dynamisk respons på spelarens handlingar. 

Därför är en annan möjlig inriktning för att framkalla mer rädsla hos spelare att använda 

system som på olika sätt tolkar spelarens beteende och anpassar ljuden (eller för all del 

andra aspekter av spelet) efter det. Rent konkret skulle det kunna handla om att en spelare 

måste ta sig genom en skrämmande korridor. Så fort spelaren tvekar, stannar upp eller 

öppnar menyer för att ta en paus förändras atmosfären i spelet och blir gradvis mer 

skrämmande. Tvekar spelaren ännu mer dyker det upp en fiende som måste undvikas eller 

besegras. På det sättet tvingas spelaren in i skräckupplevelser för att överleva, och spelet 

formas kring spelarens egna handlingar. Det går också att ta det hela ett steg längre och 

anpassa spelet efter spelarens puls – ju högre puls, desto värre blir det. Den ständiga 

vetskapen om att ett inre lugn reducerar skräcken i spelet skulle då stå i spännande kontrast 

till den svårkontrollerade, primala rädsla som sipprar fram så fort spelaren förlorar 

kontrollen över sig själv.  

Det finns också antydningar till den här typen av system i spel som Eternal Darkness: Sanity’s 

Requiem, där spelaren har en ”sanity meter”, som representerar hur galen spelarkaraktären 

upplever sig vara. Mätaren sjunker bland annat när spelaren blir upptäckt av fiender, och när 

den närmar sig botten framtäder olika typer av illusioner i spelet (t ex att ett omotiverat 

människoskrik hörs i bakgrunden, eller att spelet visar en volymmätare på skärmen som 

sjunker samtidigt som ljudet i spelet försvinner). I Clock Tower 3 finns det liknande system, 

där spelarkaraktären får panik av att bli upptäckt av en fiende och inte längre följer 

spelarens kontrollinmatningar till fullo. Båda dessa spel har goda intentioner gällande 

dynamisk anpassning av inslag som framkallar rädsla beroende på spelarens handlingar, men 

faller lite i praktiken av olika anledningar. Dock tror jag att det är en bra grund att utgå från. 

Sedan framstår också kontext som ett viktigt inslag i sammanhanget. Vanligtvis har ett 

skräckspel en specifik kontext (i form av t ex en övergripande handling med mål som sträcker 

sig bortom det rent spelmekaniska) och en uppbyggnad som är betydligt bredare med flera 

delar som jobbar tillsammans. Det kan röra sig om att spelaren i ett skräckspel hittar en 

dagbok som beskriver ett hemskt monster i källare, varpå spelaren sedan når denna källare, 

ser någonting skymta förbi i bakgrunden, märker hur musiken långsamt byggs upp och hör 

någonting välta omkull bakom sig. Det är med andra ord många uppbyggnader som glider in 

i, och förstärker, varandra.  

Ett problem med den här undersökningen var att det bara fanns en enda uppbyggnad. Den 

isolerades från övriga, potentiella uppbyggnader som annars kanske hade förekommit i ett 

typiskt skräckspel. Något paradoxalt kan tyckas, när en undersökning begränsats för att 

kunna genomföras, men då också blivit en lite haltande representation av en riktig 

spelsituation. Jag tror inte att resultatet blev helt verklighetsfrånvänt för det, men menar att 

det kan finnas utrymme för förändringar på det här området.  
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Sedan är det även värt att ta upp det som Grodal (2003) skriver, att olika människor har 

olika, emotionella upplevelser i spel beroende på deras individuella skicklighet i spelet. Det 

här testet hade en bestämd svårighetsgrad med vissa potentiella problem, då personer som 

listade ut hur systemet var uppbyggt inte hade några större problem med att klara en 

testbana. Det var snarare en fråga om att lösa ett statiskt pussel än att hantera en mer 

flexibel reflexutmaning. I ett riktigt spel hade det troligen funnits olika svårighetsgrader och 

en mer varierad och dynamisk spelmekanik. Testet resulterade ju också ibland i att vissa 

människor satt i över en timme med en bana och jag kan inte tänka mig att en vanlig spelare 

hade orkat med det. För riktiga spelutvecklare finns det dock vanligtvis mer tid, kunskap och 

incitament att bygga mer intrikata spelsystem än det jag åstadkom. 

Hotet som leder till rädsla är också värt att diskutera - var går egentligen gränsen för vad 

som kan räknas som ett hot? Hur mycket hot behövs för att rädsla ska uppstå? I min 

undersökning fanns det till exempel testpersoner som ansåg att det var monsterskriket som 

var obehagligt och att de kände sig hotade trots att de aldrig ens såg monstret. Och som 

Hamm, et al. (2007) nämner kan människor med fobier visa tecken på rädsla bara genom att 

se en symbolisk representation av t ex det djur de har en fobi för. Det handlar med andra 

ord om relationen mellan det faktiska hotet och den rädsla som det genererar. Det skulle 

vara lockande att testa gränserna med ett spel som innehåller ett hot som exponeras 

minimalt för spelaren. 

En fråga som dök upp under arbetet var också exakt var gränsen går mellan sinnestämning 

och emotion. Rolls (2007) skriver trots allt att sinnesstämning kan finnas kvar även om den 

stimulus som en gång aktiverade sinnesstämningen har glömts bort. Kan det vara så att 

testpersoner i den här undersökningen då fått en sinnesstämning tidigt etablerad (om t ex 

första mötet med monstret fungerar som stimulus) som sedan finns kvar genom hela 

undersökningen och därmed påverkar resten av resultaten? Frågan är svår att besvara, då 

just sinnesstämning är svårt att mäta. Rent teoretiskt kan det ha varit så att en viss 

sinnesstämning etablerats i första omgången som sedan försvunnit under pausen mellan 

omgångarna (dvs under första delen av intervjufrågorna). Sinnestämning kan dock vara ett 

viktigt inslag i spel där längre och otydligare terroruppbyggnader används. 

5.6 Framtida arbete 
I ett kortare perspektiv skulle undersökningen kunna utvecklas genom användandet av en 

pulsmätare som ett tänkbart komplement. Det skulle kunna göra det lättare att på ett mer 

objektivt sätt mäta testpersoners rädsla, detta genom deras fysiska respons (högre puls för 

mer rädsla). Även användandet av andra typer av mätinstrument för fysiska reaktioner vid 

rädsla är en tänkbar vidareutveckling av undersökningen. Mer tid för fler öppna 

intervjufrågor framstår också som ett potentiellt givande inslag. Undersökningen bör också 

inkludera fler kombinationer av testbanor: skriptad-skriptad och slumpad-slumpad. Detta för 

att tillföra ytterligare dimensioner till jämförelsen mellan den skriptade och slumpade 

testbanan. 
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Även om det kanske är svårt att jämföra skulle det vara intressant att undersöka den 

eventuella skillnaden mellan grafik och ljud vad gäller terror-horror-uppbyggnader. Idén är 

att mäta om terror-horror-uppbyggnader med bara grafik ger ett annorlunda resultat än 

bara ljud. Därmed inte sagt att ljud då skulle saknas helt - ljudet skulle i sådana fall få ligga 

som en allmän stämningshöjare utan att genomgå någon terror-horror-uppbyggnad, ungefär 

samma roll som grafiken spelade i den här undersökningen. 

Ett område där jag spontant kände att det saknades en del forskning var om vilka ljud som 

framkallar rädsla. Visserligen gjorde Cox (2008) en undersökning om vilka ljud som väcker 

avsky samtidigt som Garner, Grimshaw & Nabi (2010) påpekar att skiljelinjen mellan 

avskyvärda och skräckinjagande ljud är tunn. Det finns alltså forskning inom området, men 

jag saknar mer konkreta riktlinjer för vilka typer av ljud som framkallar rädsla, vilka 

egenskaper sådana ljud bör ha och varför just sådana ljud fungerar. Vidare forskning skulle 

också kunna inkludera hur uppfattningen av ljud påverkas av olika kontexter, om t ex ett ljud 

som uppfattas skrämmande i en skräckmiljö är mer, mindre eller lika skrämmande i en 

behaglig miljö – och i så fall varför. 

Min undersökning har kretsat kring hur slumpmässighet påverkar tidsintervallet för terror-

horror-uppbyggnad, men slumpmässigheten behöver inte nödvändigtvis vara låst till just 

tidsintervall. Återigen hänvisar jag till det som Grimshaw (2009) skrivit om ljuddesign för 

spel, nämligen problemet med att ljudsamplingar inte ändras på något betydande sätt under 

flera genomspelningar. Slumpen skulle med andra ord kunna ligga i ljudets egenskaper, så 

det snarare blir en fråga om ”vad” istället för ”när”. Det skulle därför vara intressant att 

forska mer kring användandet av slumpmässighet i olika aspekter av skräckspel.  

Ekman & Lankoski (2009) har till exempel skrivit om hur ett ljud först kan etableras som 

användbart för spelaren och sedan spelas upp helt utan praktisk mening. På det sättet 

kanske slumpmässighet även kan påverka ljudet som informationskälla för att framkalla 

rädsla. 

En annan sak som nämndes under diskussionsdelen var möjligheten att låta spelarens rädsla 

forma spelupplevelsen. I ljudväg skulle det kunna handla om att styra ljuds egenskaper 

baserat på spelarens skräck, där vissa attribut hos ljuden förändras i enlighet med 

existerande teorier för att framkalla mer rädsla, eller att det kanske tillkommer olika typer av 

ljud i bakgrunden. I en sådan undersökning skulle en pulsmätare med fördel kunna 

användas, inte bara för att mäta rädsla utan också fungera som en koppling mellan spelare 

och spelvärlden för att dynamiskt och konstant kunna avläsa puls. Spelet skulle då kunna 

anpassas i realtid efter den registrerade pulsen. 
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6 Bilaga 1: Intervjuschema 
 

Frågor i denna bilaga ska användas vid intervjutillfällena. Intervjuerna inleds med frågor om 

ålder och kön. För de första frågorna med olika alternativ (frågorna 1-6) kommer kort med 

svarsalternativ presenteras för den intervjuade för att ge en tydligare överblick över 

alternativen.  

Efter testomgång 1 ska fråga 1 ställas, eftersom testomgång 2 ska fråga 2 ställas tillsammans 

med övriga frågor. Detta gör jag för att det annars kan bli svårt för försökspersoner att 

minnas tillbaka på tidigare testomgång om den direkt följs upp av en ny.  

Här följer texten som kommer att användas som introduktion för varje testperson: 

 

Det här testet går ut på att du ska ta dig till slutet av en tunnel. Testet ses ur 

förstapersonsperspektiv och du förflyttar din karaktär med tangenterna W, A, S, D. Banan är 

väldigt mörk, men till din hjälp har du en ficklampa som du kan tända och släcka med F-

tangenten.  

Med hjälp av ficklampan kan du navigera dig fram i den mörka tunneln. Har du ficklampan 

tänd när ett monster dyker upp blir du dock attackerad och måste börja om. För att överleva 

är det är alltså upp till dig att släcka ficklampan i lagom tid innan monstrets attack. Men det 

finns begränsningar. Ficklampan kan bara vara släckt en viss tid, som visas i form av en 

mätare uppe till vänster i bild.  

Tänder du inte ficklampan innan mätaren nått botten blir mörkret för psykiskt påfrestande 

för din karaktär och du måste börja om. Varje gång du tänder lampan försvinner dessutom 

mätaren ett par sekunder, men när den dyker upp har du möjlighet att släcka lampan igen.  

Testet består totalt av två omgångar. Efter varje omgång kommer jag att ställa frågor, och 

frågorna och svaren kommer att spela in med ljudutrustning. 

 

1. Hur mycket tvekade du inför dina egna handlingar i testomgång 1?  
 

5. Tvekade mycket 4. 3. 2. 1. Tvekade inte alls 

2. Hur mycket rädsla upplevde du i testomgång 1?  
 

5. Mycket rädsla 4. 3. 2. 1. Ingen rädsla alls 
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3. Hur hotad kände du dig i testomgång 1?  
 

5. Mycket hotad 4. 3. 2. 1. Inte hotad alls 

4. Hur mycket tvekade du inför dina egna handlingar i testomgång 2?  
 

5. Tvekade mycket 4. 3. 2. 1. Tvekade inte alls 

5. Hur rädd kände du dig i testomgång 2?  
 

5. Mycket rädsla 4. 3. 2. 1. Ingen rädsla alls 

6. Hur hotad kände du dig i testomgång 2?  
 

5. Mycket hotad 4. 3. 2. 1. Inte hotad alls 

7. Hur upplevde du utmaningarna i spelet? 
 

5. Mycket svåra 4 3. 2. 1. Inte svåra alls

  

8. Uppfattade du någon skillnad mellan de olika spelomgångarna?  

8.1 Om ja, beskriv skillnaden. 
 

9. Ändrade du din strategi på något sätt mellan spelomgångarna? 

9.1 Om ja, hur då? 
 

10. Var det någon du reagerade på i testet som helhet? 

10.1 Om ja, vad? 
 

 

 

 

 



 

50 

7 Bilaga 2: Svarsalternativ för intervju 
 

 

 

 

 

 

 

 

5   

(mycket) 

4 3 2 1    

(inte alls) 

 

 

 

Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


