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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vilka typer av djurögon applicerade på en 
mänsklig karaktär som kan uppfattas som mer eller mindre skrämmande. Arbetet grundar 
sig på teorier om fiendedesign i skräckspel samt ögonens anatomi.  Sex konceptbilder 
skapades och användes till 15 semistrukturerade intervjuer. Fem frågor rörande de sex 
karaktärerna med olika djurögon gav svar på frågeställningen i arbetet. Resultatet från 
denna undersökning visar att färg och form har en viss betydelse för hur en betraktare 
upplever vad som är skrämmande för de utvalda ögonen. Detta arbete kan bereda en möjlig 
grund till att utveckla konceptbilder för spelutveckling inom skräckgenren.  
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1 Introduktion 
Skräck har fascinerat människor genom alla tider. Under flera århundraden har författare, 
filmskapare och nu även spelutvecklare, använt skräck som ett sätt att underhålla människor 
som lockas av det okända, det makabra och det surrealistiska. 

Examensarbetet tog upp en företeelse som kan förmedla skräck i konceptgrafik. Människor 
har olika syn på vad de upplever som skrämmande och jag ville se om det gick att hitta någon 
speciell typ av ögon i den grafiska presentationen av en karaktär som upplevs som mer 
skrämmande än andra. 

Det här arbetet har fokuserat på ögonpresentation, detta för att jag menar det är ett visuellt 
område som starkt uttrycker känsla samt att det går att åstadkomma mycket med det visuellt. 
Jag bestämde mig för att arbeta med djurögon eftersom djur ofta förekommer inom 
skräckgenren men också för att begränsa just vilka typer av ögon jag skulle använda. 

I arbetet behandlas djurs anatomiska ögonuppbyggnad och hur survival horror-fiender kan 
framställas inom tv-spel. 

Det praktiska arbetet gick ut på att rita sex porträttbilder på humanoida karaktärer. Varje 
porträtt är detsamma förutom alterationer med ögonen. Syftet var att ta reda på vilket 
porträtt som uppfattades som mest skrämmande och varför, därför genomfördes en kvalitativ 
analys i form av semistrukturerade intervjuer. 
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är skräck? 
Att definiera skräck är svårt. En förklaring är det vi är rädda för som brukar innefatta det 
onormala som tar sig in i den normala världen. Det stämmer visserligen men det finns en 
specifik effekt av den rädslan. Det latinska ordet ”horrēre”, som betyder ”att resa”, beskriver 
känslan när nackhåret ställer sig upp under exaltering. Det uppstår när huden drar sig 
samman och gör de underliggande hårsäckarna fastare, det är också det som skapar den 
krypande känslan i ryggen (Twitchell, 1985). Däremot behöver samma känsla inte enbart 
uppstå vid rädsla utan även vid till exempel välbehag. 

2.1.1 Antagonisters utseende i skräckspel 
Arbetet har framför allt inspirerats av antagonister (fiender) i spel av survival horror-typ 
som, enligt Perron, förlitar sig på mytologier och konventioner som skräckfilmer använder. 
Många survival horror-spel har liknande drag med varandra. Hjälten/hjältinnan undersöker 
en hotfull miljö som han/hon inte kan ta sig ifrån, till exempel ett hus eller en stad. Där 
måste han/hon avslöja underliga och hemska händelser eller hitta någon älskad och rädda 
denne. Spelaren måste söka efter ledtrådar, samla objekt och lösa problem för att ta sig 
vidare. För att överleva måste spelaren hitta vapen och möta ett flertal orena, äckliga, otäcka 
och hotfulla monster (zombier, demoner, muterade bestar, abnorma varelser, andar, 
vampyrer etc.). Konflikten mellan avataren och dessa monster utgör den dominerande delen 
av skräcken (Perron, 2004). 

Det finns olika sätt att skrämma en spelare på. Thomsen (2010) har intervjuat personer som 
berättar om sina tankegångar gällande fiendedesign för skräckspel, bland annat Steve 
Papoutsis som är producent på Viceral Games. Viceral Games har bland annat varit 
inblandade i Dead Space-serien (2008-). Han menar att medan många tycker att stora 
mängder av ”gore” (gore är ett ord som saknar bra motsvarighet på svenska men kan liknas 
med blod och starka scener) är obehagligt att titta på är det en antydan av någonting 
mänskligt som skapar ett långvarigt psykologiskt avtryck. Gore ska stödja en situation, så att 
det förbättrar och inte tar över en sekvens eller scen. 

Big gross, scary monsters are cool, but what we thought would really bring 
home the horror was having the enemies contain a human and relatable 
element. Once the team zeroed in on that idea they did a ton more drawings 
and eventually came up with our Necromorphs. (Papoutsis, 2010) 

Tomm Hulett, producent för Silent Hill: Shattered Memories (2009), beskriver en liknande 
skapelseprocess i sagda spel. Fiendedesignen skapades över en serie iterationer för att hitta 
en bra balans mellan gore och en urskiljbar antydan av en människa som en gång varit orörd 
(Thomsen, 2010). Fiendedesignen i Silent Hill-serien är intressant att nämna eftersom ett 
återkommande drag är att dölja ögonen eller helt enkelt inte ge fienden ögon alls. Det gör 
fienden svårare att läsa av eftersom ansiktet är det område som uttrycker mycket av våra 
känslor. Enligt Eriksson & Göthlund kan förnekan av blicken ”avhumanisera” en individ 
(2004).  

Adams (2010) skriver om tre typer av kroppsformer som är vanliga för spelkaraktärer: 
humanoida, icke-humanoida och hybrider. En humanoid karaktär består av två armar, två 
ben och ett huvud. Ansiktet och kroppen är uppbyggda som hos en människa. En icke-
humanoid karaktär är inte mänsklig och kan vara ett djur, monster eller robot. Den typ som 
är mest intressant i det här fallet är hybridkaraktären. Det är en blandning från de två 
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tidigare kategorierna, det kan vara en människa med maskindelar eller en vanställd 
människa. Många mytologiska varelser är hybrider som till exempel minotaurer eller 
sjöjungfrur. Det är vanligt att låna djurelement till monsterdesign eftersom människor en 
gång i tiden fruktat dem eller äcklats av dem. 

I Dead Space (2008) är necromorpher (antagonisterna) svårt deformerade människor. 
Denna typ av fiende klassas som en hybrid om man går efter Adams (2010) beskrivning 
eftersom en necromorph är en människa men har inte samma anatomiska uppbyggnad som 
en människa (se figur 1).  

 
 Konceptmålning av en necromorph för spelet Dead Space (2008). Figur 1

Skräckspel kretsar ofta kring ögon. Före huvudmenyn i Resident Evil (1996) visas ser man en 
filmad sekvens där en av spelets huvudkaraktärer, Chris Redfield, vänder sig om mot 
kameran och börjar springa från den, som om kameran filmade ur ett monsters perspektiv. 
Det slutar med att lågupplöst blod sprutar ut över skärmbilden och filmen stannar på Chris 
uppskrämda och inzoomade öga därefter dyker spelets titel upp. Samma upplägg hittas i 
Resident Evil 2 (1998), introfilmen spelas upp och det sista man ser är ett inzoomat öga. En 
av inspirationskällorna till detta arbete kommer från spelet Resident Evil: Code Veronica X 
(2000). Antagonisten Albert Wesker återuppstår och får övermänskliga krafter. Till 
utseendet ser han normal ut, som en vanlig människa, men under hans solglasögon döljer sig 
rödgula kattliknande ögon som ger intrycket att han inte längre är helt mänsklig (se figur 2). 

 

 Albert Weskers kattlika ögon ur spelet Resident Evil: Code Veronica X (2000). Figur 2
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2.2 Ögonens anatomi 
Ögat är ett organ som hos både djur och människor förmedlar synintryck. Det finns olika 
typer av ögon. Människan, ryggradsdjur och flertalet ryggradslösa djur har kameraögon. Det 
är uppbyggt av en näthinna och en optisk del. De flesta insekter och kräftdjur har facettögon 
som gör att de ser skarpt på de flesta avstånd. Andra typer av ögon är spegelögon, 
hålkameraögon och pigmentbägarögon. Människans öga har en ögonvita, som gör det lättare 
att se vart blicken riktas (NE, 2012). Som exempel på ögats anatomi har jag valt örnens öga 
(se figur 3). 

  

 
 Anatomi av örnens öga (Jones, 1996, s. 39). Figur 3

2.2.1 Get 
Getens pupill är vågrät och spaltformad. Geten har, som andra bytesdjur, ett ganska brett 
synfält, för ögonen sitter delvis på sidan av huvudet, vilket underlättar för den att upptäcka 
faror som rovdjur (Nilsson, 2012). 

2.2.2 Orm 
Djupseende saknas hos de flesta ormarter och ormens syn är inriktad på rörelse. Ormen har 
en stirrande blick beroende på att ögonlocken, som är ombildade, består av en fast, 
genomskinlig struktur som täcker ögonen. Skallerormens pupill är lodrät och spaltformad. 
Skallerormen använder sig inte endast av sina ögon när den jagar ett byte utan också av 
groporganen som sitter framför och under ögonen, och som fungerar som värmekameror 
vilket gör att skallerormen kan känna av den infraröda strålningen, värmestrålningen, från 
varmblodiga djur (Blank, 2012). 

2.2.3 Fangtooth 
Fiskens ögonlins är helt rund som ett klot och flyttas fram och åter i ögat för att fokusera på 
olika avstånd. Fiskens synfält är brett, i de flesta fall 180 grader för varje öga, och innebär att 
de ser i alla riktningar utom där kroppen skymmer. Ögonen hos en fangtooth är ganska små 
och sitter högt upp på huvudet. Fangtooth är en djuphavsfisk och den saknar färgseende. 
Synfältet hos djuphavsfiskar är c:a 30-40 grader d.v.s. mycket smalt, och riktat rakt upp. 
(Wikipedia, 2012) 

2.2.4 Blåval 
Blåvalens ögon är ungefär lika stora som en grapefrukt, vilket kan låta stort men jämfört med 
den väldiga kroppen är de ganska små. Blåvalen har antagligen lika bra syn som människan 
men eftersom vattnet ofta är mörkt och grumligt är hörseln viktigare än synen. Vissa muskler 
i ögonen saknas för att kunna fokusera vilket föreslår att det antingen inte är viktigt eller att 
valen åstadkommer det på ett annat sätt. Ögonvitan är mycket tjock, kanske för att kunna 
klara högt tryck eller skydda från intensiva ljud (Miller-Schroeder, 1998). 
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2.2.5 Örn 
Örnens ögon är förmodligen ett av djurvärldens skarpaste. De har fyra till åtta gånger så stor 
upplösningsförmåga som människor. Örnögat liknar människans, det är klotrunt och nästan 
lika stora som våra. Örnen har två gropar i bakre delen av näthinnan i varje öga (människan 
har bara en sådan centralgrop). Beroende på åt vilket håll örnen tittar, fokuserar linsen ett 
föremål i antingen den ena eller andra gropen. Den bakre fungerar för stereoskopiskt seende 
framåt, den andra åt sidorna. Båda dessa gropar har fler stavar och tappar än människoögat, 
vilket ger dem större upplösningsförmåga (Jones, 1996). 

2.2.6 Elefant 
Elefanter ser dåligt men kompenserar med det bra hörsel och luktsinne. Pupill och iris är 
cirkelformade och färgerna varierar mellan grönbruna till blåa. Elefantens synförmåga är 
begränsad på grund av placeringen av öga, öra och snabel samt begränsad rörlighet av ögat 
(Somgird, 2010). 

2.3 Konceptgrafik 
Wikipedia (2012) beskriver konceptgrafik som en form av illustration där huvudmålet är att 
skapa en visuell design, idé eller sinnesstämning för användning inom olika medier som 
filmer, tv-spel, animation med mera, dessa används sedan för att ta fram den slutliga 
produkten. Konceptgrafik kan även användas inom arkitektur och modedesign. I mitt 
projektarbete har jag arbetat med karaktärsdesign som är en typ av konceptgrafik. 

Konceptgrafik får inte förväxlas med ordet ”konceptkonst”, vilket är något helt annat. 
Konceptkonst, också kallad konceptuell konst, är en konstform som växte fram under 1960-
talet och fokuserar på själva idén (konceptet) mer än materiella eller estetiska överväganden 
(2012). Den engelska benämningen för konceptgrafik är ”concept art” och är en välkänd term 
inom spelindustrin.  

2.4 Ögonbrynens påverkan 
Ögonens visuella uttryck påverkas mycket av ögonbrynens former. Daniel Lundqvist har i sitt 
arbete, Face of Wrath (2003), gjort ett utförligt arbete om hur olika ansiktsdrag spelar 
samman för att förmedla olika typer av ansiktsuttryck där han mest undersökte hur 
aggressiva och vänliga ansiktsuttryck förmedlades. Det visade sig att formen på ögonbrynen 
hade störst påverkan på hur ansiktsuttryck upplevs, samtidigt påverkar ögonen och munnen 
ansiktsuttrycket eftersom dess form anpassar sig efter ögonbrynen. 

Olika geometriska former ger olika känslouttryck. En diagonal linje till exempel upplevs som 
mer negativ än en rak linje och en oval form mer energisk än en cirkel. Undersökningen 
visade att ögonbryn som är v-formade är viktiga för att skapa ett hotfullt uttryck medan  
^-formade ögonbryn skapar ett vänligt. 

Lundqvist kommer fram till att känslouttryck, i likhet med hur många djur beter sig, 
ursprungligen kommer från en förberedelse inför något. Därför härstammar signaler som 
anses hotfulla från förberedelsen inför en fysisk sammandrabbning. När vissa djur känner sig 
hotade sänker de sitt huvud för att förbereda och sikta inför en attack. Undergivna eller 
vänliga signaler däremot, innebär raka motsatsen där det är vanligt att huvudet höjs och visar 
halsen. Människor som visar ett argt ansiktsuttryck brukar, i likhet med djur, böja ner 
huvudet svagt. Med undergivna eller vänliga uttryck böjs huvudet i motsatt riktning, bakåt så 
att hakan höjs en aning.  
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Känslor läses bäst av i en vertikal riktning. Ansiktsuttryck som förmedlar ilska är lättast att 
känna igen om man ser ansiktet ovanifrån (eftersom huvudet är lite nersänkt). Ett ansikte 
som utstrålar glädje och sorg läses bäst av fram- och underifrån. Varför den vertikala vinkeln 
av huvudet skapar igenkänning av ansiktsuttryck beror förmodligen på att den ändrar de 
geometriska egenskaperna av ansiktet. Ett böjt huvud förstärker v- och u-former (sänkta 
ögonbryn och glad mun) medan ett höjt huvud förstärker ^- och ∩-former (höjda ögonbryn 
och en ledsen mun). Det innebär att ett böjt huvud betonar v-formen i ögonbrynen och 
skapar ett hotfullt ansikte, till skillnad från ett höjt huvud där effekten är tvärt om (se figur 4) 
(2003). 

Lucy Hartley har i ett liknande arbete, Physiognomy and the meaning of expression in the 
nineteenth-century culture (2001), skrivit om konstnären Charles LeBruns teorier kring 
ögonbrynens påverkan. Hartley skriver att känslor som kärlek, åtrå, lycka och sorg gör att 
ögonbrynen höjs medan rädsla, förtvivlan, ilska och fruktan gör att ögonbrynen sänker sig. 

LeBrun målade porträttbilder med fysionomi i åtanke. Fysionomi, kunskap om 
naturen/karaktären, handlar om bedömningen av den mänskliga karaktären genom studier 
av fysiska drag.  Detta koncept av en inneboende samstämmighet i kropp och själ går tillbaka 
till antiken (Goetzke, 2012). 

I många av LeBruns konstverk placerade han in djurs säregna drag i människor. Han 
studerade linjerna mellan olika punkter på huvudet i en komplex geometri som avslöjade ens 
anda och karaktär. Således kunde den vinkel som bildades av ögonen och ögonbrynen leda 
till olika slutsatser. Om vinkeln steg mot pannan ansågs det som ädla och spirituella drag, om 
vinkeln lutade ner mot näsan och munnen ansågs det som animalistiska och usla drag 
(2012). 

 
 Bild från Daniel Lundqvists arbete (2003). 3D-modell av ett huvud som i olika Figur 4

vinklar ger olika sorters ansiktsuttryck. 
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Ett exempel på dessa under- och överlägsna uttryck finns i den japanska animerade serien 
The Guyver: Bio-Booster Armor (1985-93). Den mänskliga huvudkaraktären Shō kommer i 
kontakt med ett utomjordiskt föremål som reagerar på hans närvaro. Föremålet fäster sig på 
honom och förvandlar sig till en grön organisk rustning vid namn ”Guyver I”, därmed seriens 
namn. I en episod hamnar Shō i strid med en beige Guyver (Guyver II) och befinner sig i 
underläge (se figur 5).  Trots att karaktärernas ansikten täcks av en rustning kan deras 
”ansiktsuttryck” läsas av. När Shō lutar huvudet bakåt antar ”ögonen” en ^-form som Daniel 
Lundqvist beskrev som tecken på undergivenhet i sitt arbete (2003). Guyver II’s ”ögon” är  
v-formade för att ge ett hotfullt uttryck. 

 
 Stillbilder från The Guyver: Bio-Booster Armor (1985-93). Shō hålls mot en Figur 5

vägg av Guyver II som hotar honom med sitt svärdlika vapen. 

2.5 Sammanfattning av bakgrund 
I bakgrunden togs fiendedesignen från spelet Dead Space (2008) upp. Personerna bakom 
spelet skapade fienderna (necromorpher) som var korsade mellan människa och 
rymdvarelse. Necromorpherna var deformerade med en antydan av mänskliga drag, vilket 
Papoutsis menar ger en mer långvarande skrämseleffekt än om fienderna hade varit helt 
omänskliga (Papoutsis, 2010). I mitt arbete användes den inspirationen men med ett omvänt 
utförande. Eftersom mitt arbete utgår från mänskliga basporträtt men med olika typer av 
djurögon så är det en antydan av någonting omänskligt i det mänskliga som blir det 
skrämmande. Karaktären i porträtten klassas då som en hybrid eftersom han är en blandning 
mellan människa och djur (Adams, 2010). 

När det kommer till ansiktsdragen valdes det att inte ändra på huvudets vertikala riktning. 
Den vinkel som valdes var den där ögonen syntes bäst i, vilket är rakt framifrån. Huvudet 
hade dock kunnat vara lite framåtlutat och på så sätt givit karaktären ett mer aggressivt 
utseende samtidigt som ögonen fortfarande var synliga. Detsamma gäller ögonbrynen som 
ritades som neutrala och inte kopplades till aggressivitet eller underlägsenhet.  

Om huvudet lutats framåt och gett ögonbrynen en hotfull form så hade kanske resultatet sett 
annorlunda ut. Respondenterna hade troligen bedömt karaktären inte bara utifrån ögonen 
utan även utifrån karaktärens helhetsuttryck. Med detta arbete söktes svar på frågan vilka av 
de utvalda djurögonen som upplevdes som mest skrämmande med specifikt fokus på ögonen. 
På grund av detta så hölls både huvud och ögonbryn i ett neutralt läge. 
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3 Problemformulering 
Trots att skräckgenren är populär har jag inte kunnat hitta studier kring ansikten som tar 
upp ögonens betydelse. I mitt projektarbete har sex konceptbilder av en manlig 
människofigur producerats i Adobe Photoshop CS5 med hjälp av ritbrädan, Wacom Intous 4.  

Alla bilder har samma människohuvud, den enda skillnaden är att varje bild har fått ett 
specifikt par djurögon som skiljer sig från varandra så mycket som möjligt för att få variation 
och kan även variera i storlek beroende vilket djur jag använder. Anledningen till att ha 
arbetat med djurögon var för att basera arbetet på någonting existerande samt att det fanns 
många intressanta typer av ögon att välja mellan. Djur används för övrigt flitigt inom 
skräckgenren för att skapa något skrämmande.  Alla bilder har en vit bakgrund eftersom en 
mer detaljerad bakgrund hade tagit uppmärksamhet från karaktären. Bilderna innehåller 
färg och fokuserar kring ögonen eftersom jag anser att det är en viktig fokuspunkt inom 
koncept för karaktärsdesign. 

Problemställningen i detta examensarbete är: Vilken typ av de utvalda djurögonen 
applicerade på en digitalt målad mänsklig figur uppfattas som mest skrämmande och varför? 

3.1 Avgränsning 
Eftersom arbetet fokuserat på ögonen så har jag ritat ansiktsporträtt och ritade inte hela 
kroppar. Karaktären är skallig eftersom hår är en onödig detalj i detta arbete som fokuserar 
på ögondesign. Jag höll mig till djurögon men valde bort insektsögon, eftersom insektsögon 
står i en så stor kontrast mot människoögon finns risken att de inte ser skrämmande ut och 
uteslöts därmed. 

3.2 Metodbeskrivning 
I detta arbete har semistrukturerade intervjuer använts. Denna intervjumetod valdes 
eftersom frågeställningen var att ta reda på vilka av de utvalda ögontyperna som upplevdes 
som mest skrämmande. Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer var lämpliga i den här 
frågan eftersom diskussionen under intervjun kunde utökas med följdfrågor, information 
som annars gått förlorad, utan att riskera att komma från ämnet (Østbye m.fl, 2008). En 
kvantitativ enkätundersökning med mer slutna frågor hade kunnat göras för att få ett större 
antal respondenter men hade blivit svårt att få respondenternas egna tankar. Därför passade 
det i mitt arbete bättre med en kvalitativ undersökning än en kvantitativ. Nackdelen var att 
kvalitativa intervjuer tog lång tid att göra och det begränsade antalet deltagare. Den 
strukturerade intervjumetoden valdes bort eftersom denna metod, till skillnad från 
semistrukturerade intervjuer, har nackdelen att inte kunna ställa ytterligare frågor.  
Målet var att intervjua cirka femton personer vilket var det antal som uppnåddes. På grund 
av tidsbrist fanns det inte tillgänglighet att boka tid med uttänkta respondenter utan blev 
frivilliga personer på högskolan som intervjuades slumpmässigt. Intervjuerna skedde på 
platsen som personen befann sig på, exempelvis i högskolans datorsalar.  

Respondenten fick se de sex bilderna var för sig för att kunna koncentrera sig på en bild i 
taget. Bilderna presenterades, i samma ordning, för alla respondenterna på A4-papper 
istället för att visa upp dem digitalt på en datorskärm. Pappersform föredrogs eftersom det är 
mer lätthanterat än att visa upp bilderna på högskolans datorer samt att bildernas kvalitet 
säkerställdes. Om bilderna hade visats på olika datorskärmar hade kvalitén kunnat skifta 
eftersom datorskärmars inställningar varierar. Innan huvudfrågorna ställdes frågades 
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respondenten om ålder, dator/tv-spelsvana och skräckfilmsvana där de fick gradera, i en 
skala mellan 1-5, där 1 är mycket liten vana och 5 motsvarar hög vana. Detta efterfrågades för 
att se om ålder eller olika dator/tv-spelsvana och skräckfilmsvana hade påverkat 
respondenternas svar. Intervjuerna spelades även in med en diktafon samtidigt som 
respondenternas åsikter och svar antecknades ner. Tillåtelse från alla respondenter att spela 
in intervjuerna inhämtades innan dessa påbörjades. 

Tanken från början var att använda fokusgruppsintervjuer, baserade på en semistrukturerad 
intervju, för att ta reda på skillnaderna i bilderna. Fördelen med fokusgrupper är att samtal 
inom gruppen kunde utvecklats som annars inte hade kommit upp (Østbye m.fl, 2008). 
Senare beslutades det att inte göra fokusgruppsintervjuer då en nackdel var att en deltagares 
åsikt kunde påverkas av de andra deltagarna vilket kan leda till mätfel.  

Som urvalsmetod användes metoden bekvämlighetsurval (även kallat tillgänglighetsurval), 
det vill säga de möjliga deltagare som fanns närmast till hands, till exempel studenter på 
Högskolan i Skövde. Det passade bra eftersom många deltagare nåddes inom en rimlig tid 
och räknade med att deltagarna var mellan 20-30 år vilket är en rimlig målgrupp för 
skräckfilm och skräckspel. Bekvämlighetsurval användes för att inte ville ta mig an mer 
avancerade metoder eftersom detta var den första stora undersökning jag gjort. Denna typ av 
urvalsmetod innebar blandade deltagare från olika studieinriktningar som förmodligen ger 
ett bredare resultat än om bara datorspelsutvecklare valts.  
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4 Genomförande  

4.1 Förstudie 
Innan arbetet med att rita porträtten påbörjades undersöktes biologisk litteratur på bibliotek 
och Internet efter intressanta ögon som skulle kunna passa i ett skräckspel. Fokus har varit 
att försöka hitta ögon från djur som har symboliska kopplingar. Dessvärre var detta svårare 
än väntat och resulterade därför inte i så många symboliskt kopplade ögon som jag först 
räknat med. För att inte bara få däggdjur, vilket är majoriteten av mina val, varierades olika 
typer av djur som däggdjur, reptil, fågel och fisk. På det sättet fick jag utseendemässigt olika 
typer av ögon. Efter urval valdes följande djur: 

Get – Pupillen hos getögon är avlånga och ligger horisontellt vilket, för mig, upplevs som 
underligt och obehagligt eftersom pupiller vanligtvis är runda eller smala vertikala. I många 
länder är geten en symbol för Satan och svartkonst (Fontana, 1994). I spelet Dante’s Inferno 
(2010) har antagonisten Lucifer försetts med getögon. 

Orm – Med sin smala vertikala pupill är ormens ögon väl kända. I många kulturer förknippas 
ormen med synd, ondska och vishet (Impelluso, L. & Sartarelli, S, 2003) vilket var 
anledningen till varför jag valde dessa ögon. 

Fangtooth – Detta är en typ av djuphavsfisk som inte verkar ha ett svenskt namn, därför 
använder jag det engelska namnet. Ögonen hos en fangtooth är oklara och grå vilket för mina 
tankar till livlöshet. 

Blåval – Blåvalsögon är mycket mörka och detaljlösa. Helt svarta ögon är vanligt 
förekommande i skräckfilm, bland annat i tv-serien Supernatural (2005-) där demoner 
(antagonisterna) karaktäriseras med helt svarta ögon. 

Örn – Örnen representerar synen av de fem sinnena eftersom den är så skarpsynt och står 
bland annat för makt, seger och stolthet (Impelluso, L. & Sartarelli, S, 2003). Jag valde just 
örnögon eftersom deras ögon är det starkaste attributet och ger ett stirrande intryck. 

Elefant – Deras ögon är stora och runda med en liten pupill. Det gör att ögonen uppfattas 
som stirriga. Jag hade tänkt använda fingerdjuret som har snarlika ögon men bestämde mig 
för elefantögon eftersom det är ett mer välkänt djur. 

4.2 Djurögon 
När människor betraktar en bild söker de sig till människor i bilden och framförallt till deras 
ögon, som sägs spegla en människas själ. Det gäller framförallt porträtt där all 
uppmärksamhet riktas mot en individs ansikte (Eriksson & Göthlund, 2004). Det är vanligt 
att använda sig av djur och varelser i skräcksammanhang. Som beskrivits i bakgrunden är 
det, enligt Adams (2010), vanligt att använda djurelement när man designar monster. Det är 
precis det som detta arbete handlar om, att skapa karaktärer som lånar ett element, i det här 
fallet ögonen, från djurvärlden. Valet att använda djurögon var självklart eftersom målet är 
att framställa porträtt som till största del uppfattas som mänskliga men samtidigt ger en 
djurisk känsla.  
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4.3 Det producerade verket 
Det här avsnittet kommer förklara tillvägagångssättet hur konceptbilderna skapades från 
skiss till färdigt verk. På varje färdigställd bild kommer mina tankegångar presenteras 
gällande form, färg och allmänna tankar kring verket. Efter de sex porträttbilderna visas en 
sammanställande bild med alla ögonen på rad. En del bilder som gjorts tidigare i arbetet 
kommer visas upp och få en förklaring varför de inte används i detta arbete. 

4.3.1 Basporträtt och bakgrund 
Tanken bakom verket i examensarbetet är att bilderna ska fungera som ett fiendekoncept till 
ett påhittat spel. Det första som gjordes var att välja en referensbild från internet på en 
skallig man sedd framifrån eftersom ögonen syns bäst i denna vinkel. För att lätt kunna 
arbeta bort linjerna allt eftersom arbetet pågick användes en tunn vanlig pensel. När 
ansiktets former började arta sig fylldes bilden med basfärger (se figur 6). 

 
 Tidig skiss och basfärger på karaktären. Figur 6

Ögonbrynens form spelar stor roll för vilka slags uttryck ett ansikte ger. Utifrån Daniel 
Lundqvists arbete (2003) valdes att göra ögonbrynen horisontella med en svag bågform, 
varken höjda eller sänkta, för att skapa ett neutralt uttryck, eftersom höjda och sänkta 
ögonbryn hade förmedlat undergivenhet respektive ilska. Ansiktsdrag som anses mindre 
attraktivt, som linjer mellan näsa och mungipa, lades till samt en del asymmetri vilket är ett 
vanligt drag i monsterdesign (Adams, 2010). Hudtonen är vit, en så kallad kaukasoid. 
Bakgrunden föreställer ingenting eftersom den skulle dra uppmärksamhet från porträttet om 
den hade bestått av detaljerade landskap till exempel.  

Vanligtvis brukar en karaktär ritas både framifrån och från sidan för att lätt kunna 
modelleras i ett 3D-program. Eftersom 3D-modeller inte kommer att användas i detta arbete 
och fokus ligger på ögonen kommer inte illustrationer från sidan att skapas. Då överkroppen 
inte är nödvändig för undersökningen beskars bilderna helt enkelt så endast huvudena och 
antydan till hals syns. Detta gör att ögonen står mer i fokus. 
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4.3.2 Val av grafisk stil 
Under utvärderingen om vilken grafisk stil som skulle användas i detta arbete framkom att 
en cartoony/tecknad stil inte lämpade sig att användas eftersom den inte gör sig bra i 
skräcksammanhang. Även en fotorealistisk stil valdes bort eftersom mina kunskaper i denna 
grafiska stil gör att det skulle bli svårt att uppnå tänkt resultat. Min tecknarstil har utvecklats 
under åren från att rita cartoony åt det mer realistiska hållet. Därför valdes att arbeta med en 
så kallad semi-realistisk grafisk stil, en stil som ligger mellan cartoony och realistisk. 

4.3.3 Arbetsprocess 
Arbetet inleddes alltid med att rita höger öga först. Det första steget var att skissa upp 
linjerna på ett separat lager i Photoshop löst med en smal pensel eftersom en stor pensel 
hade gjort processen svårare då ytan att rita ögonen på är relativt liten. Penseln är en ”hard 
round” med 100 % opacitet. Ju lägre procent desto mer genomskinlig blir penseln. 

När grundskissen färdigställts skapades ett nytt lager där basfärger lades till och som ritades 
med samma pensel och inställningar som när skissen utformades. Basfärgerna bör ritas med 
penslar med 100 % opacitet eftersom ovanliggande färglager annars kan skära sig med 
basfärgerna. 

I nästa steg fortskred arbetet med att få till rätt färgtoner och detaljer på ett nytt lager. Här 
användes samma ”hard round”pensel, alternativt ”soft round” om man vill ha ett mjukare 
resultat, men olika opacitetsinställningar används beroende på hur mycket genomskinlighet 
som man vill uppnå. På så sätt kunde färg läggas på varandra med olika toner. 

Genom att hålla in knappen ”alt” på tangentbordet byttes muspekaren ut till verktyget 
”Eyedropper Tool” som plockade färginformation från en pixel i bilden. När alt-knappen 
släpptes upp igen så byttes den ut mot en pensel med den färginformationen. Behövdes 
mörkare färger togs information från ett mörkare område. Detta arbetssätt användes hela 
tiden under projektets gång. Eftersom genomskinliga penseldrag användes i de övre lagren 
bestod lagret under, baslagret, endast av platta färger. 

Till slut skapades ett sista lager där ljusreflektioner läggs på med en ”soft round” pensel 
inställd på ”Color Dodge” som skapade en stark glöd. För att få ögat att passa in på porträttet 
lades lätta skuggor på ögat under ögonlocken och ögats kanter målades med färger från 
porträttet. När ett öga var färdigt lades alla lager utom lagret med ljusreflektioner ihop. 
Sedan speglades ögat och lades på plats i den vänstra ögonhålan. Därefter kopierades 
ljusreflektionen för att matcha ljusmässigt. 

För övrigt experimenterade jag med olika lagerinställningar för olika ögon för att få det 
resultat som önskades. Alla penslar som användes hade ”spacing” med 1 % som gav täta 
penseldrag. Ju högre procent desto glesare penseldrag. 

När ett porträtt färdigställts kopierades ögonområdet, förstorades och lades under porträttet 
så att ögonen syntes tydligare. 
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4.3.4 Porträtt nr. 1 - get 
Utifrån referensbilderna hade större delen av irisen hos getter varierande färger allt från vita, 
bruna, ljusbruna till orangea nyanser. Av de färgvalen valdes färgen vit, som förknippas med 
oskuldsfullhet (Zammitto, 2005), för att kontrastera mot det geten står för. Geten förknippas 
ibland, som beskrevs i 4.1, med Satan och svartkonst. De andra färgernas symbolik kunde 
inte appliceras på geten. 

Formen på getens ögon är lika en människas. Mycket av tiden lades på att få till rätt färgton. 
På referensbilden tog iris upp större delen av ögat, därför syns inte ögonvitan utan bara iris, 
pupill och tårkanalerna som gjordes aningen större (se figur 7). 

 

 

 
  Porträtt med getögon. Figur 7
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4.3.5 Porträtt nr. 2 - orm 
Ögonens tårkanaler skiljer sig från de övriga porträtten (se figur 8). Eftersom diagonala linjer 
upplevs mer negativa än raka (Lundqvist, 2003) valdes att göra tårkanalerna sluttande. När 
man designar en karaktär brukar man använda sig av olika typer av former. Protagonister är 
ofta uppbyggda av runda, mjuka former medan antagonister får triangulära, skarpa former 
för att skapa en hotfull kontrast. Eftersom ögonen är ovalformade ville jag ge dem ett mer 
elakt utseende och därför fick tårkanalen ett triangelformat utseende. (Hedgpeth, K. & 
Missal, S., 2005) 

Dessa ögon blev skarpare än de andra porträttens ögon vilket stod ut från ansiktet. Det 
åtgärdades genom att använda ”Gaussian blur” på ögonlagret, vilket gör att hela lagret blir 
något utsuddat och mjukare. 

När det kommer till färgsymbolik användes gröna och gula färger. Ormen står inte bara för 
negativa aspekter, den står bland annat för vishet (Impelluso, L. & Sartarelli, S, 2003) och 
med tanke på att färgen gul kopplas till intelligens tyckte jag att den färgen passade. Färgen 
grön valdes för att visa vilken miljö djuret kan återfinnas i. Färgen grön kopplas ofta ihop 
med naturen (Zammitto, 2005). I övrigt skiljer sig dessa ögon från de andra färgmässigt 
eftersom de har nedtonade färger. 

 

 
  Porträtt med ormögon. Figur 8
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4.3.6 Porträtt nr. 3 - fangtooth 
Eftersom den här fisken inte verkar ha ett svenskt namn används dess engelska namn, 
fangtooth. Ögonen hos en fangtooth, vilket gäller alla fiskarter, har inte samma uppbyggnad 
som hos en människa. Därför gjordes en slags korsning mellan ett mänskligt öga och ett 
fisköga för att skapa känslan av en hybrid enligt Adams (2010) beskrivning. Ögonvitan fick 
en röd färg eftersom fiskens öga omslöts av en mörk rödaktig färg som också fungerar som 
komplementfärg till de gråblåa färgerna (se figur 9).  

För att få till pupillens svaga pärlemoraktiga färgskiftning användes en så kallad ”soft round” 
pensel. Om en ”hard round” pensel använts istället hade det varit svårare att få till mjuka 
färgskiftningar eftersom den penseln ger ett kantigare resultat. Vid närmare studier av 
fiskögonen var det svårt att se om det bleka utseendet berodde på kamerans ljus eller inte. 
Jag har i möjligaste mån försökt att efterlikna mina fotoreferenser utifrån egen tolkning. 
Däremot finns inte kravet att efterlikna dem helt och hållet eftersom de mest fungerar som 
utgångspunkter för artistisk frihet. 

I en tidig version lyste ögonen allt för mycket vilket skilde sig mot resten av de andra 
porträttens ögon. För att åtgärda detta markerades endast irisen i Photoshop och värdet i 
Level-fönstret ändrades så att färgerna blev dovare och mer sammanhängande med resten av 
de andra porträttens ögon. För att inte bara använda mig av Internetreferenser besöktes 
Göteborgs Naturhistoriska Museum i hopp om att få se liknande ögon på nära håll. Dock var 
deras exemplar av djuphavsfiskar inte i tillräckligt bra skick för att använda som referens. 

 
  Porträtt med fangtooth-ögon. Figur 9
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4.3.7 Porträtt nr. 4 - blåval 
Eftersom blåvalens storlek är betydligt större än de andra djuren som valts ut i detta arbete 
gjordes dessa ögon lite större än på de övriga porträtten. Concept art handlar om att 
experimentera med olika idéer, färger och former med mera och för att knyta an till var 
djuret kommer från, vilket i det här fallet är havet, färglades ögonen med en blå ton eftersom 
färgen blå representerar havet (se figur 10). En annan tanke var att ge ögonen ett lugnt 
uttryck eftersom färgen blå förknippas med ro och avkoppling (Zammitto, 2005). Samtidigt 
ville jag ge ett hotfullt uttryck med de mörka delarna, likt någonting som vid en första anblick 
verkar ofarligt men vid närmare inspektion inte visar sig vara det. Dessa ögonpar var de enda 
som genomgick en större revision. Det första paret ögon hade samma form och storlek som 
ett mänskligt. Sedan ögonen förstorades krävdes det, på grund av formen, att ögonlocken 
behövde arbetas om. Precis som med fangtooth-ögonen var det svårt att få en klar bild hur 
ögonen egentligen ser ut, vilket förmodligen beror på att båda är vattenlevande djur. Alla 
mina referensfoton pekar på att ögat är nästintill svart med en otydlig pupill. På Göteborgs 
Naturhistoriska Museum fanns det faktiskt en stor uppstoppad blåval. Om ögonen är 
tillräckligt utvärderingsbara är osäkert men de var helt svarta med en svag antydan till pupill. 
Det fanns inga tydliga referensfoton på en blåval på land vilket hade underlättat eftersom 
vattnet förmodligen påverkar fotot färgmässigt. Tidigare kommentarer har handlat om att 
ögonen såg mer ut att ligga i mörker i stället för att vara mörka i sig. Då var kunskapen om 
dess uppbyggnad begränsad och dessutom saknades pupill. De nya ögonen i slutversionen 
har en tydligare pupill, däremot är den mörk eftersom försök att efterlikna hur det faktiskt 
ser ut har gjorts. De nya ögonen syns bättre på närbilden med alla ögon uppställda bredvid 
varandra (se figur 13).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Porträtt med blåvalsögon. Figur 10
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4.3.8 Porträtt nr. 5 - örn 
Eftersom örnögon inte har samma uppbyggnad som en människas användes samma teknik 
som till fangtoothporträttet, det vill säga en korsning mellan örn och människoögon. 
Svårigheten att framställa örnögon levande och dynamiska beror till viss del på att de saknar 
samma djup som ett mänskligt öga och upplevs därför ganska platta och saknar märkbara 
detaljer (se figur 11).  
Örnens ögon omges av ett gult område av skinn men jag valde att inte ändra färgen på 
områden som ligger utanför ögonen. Den enda ändringen som gjordes utanför ögonen var 
blåvalsporträttet eftersom dess ögon krävde att man ritade om ögonlocken, färgen på de nya 
ögonlocken stämde fortfarande överens med resten av ansiktet. Det här porträttet skulle 
förmodligen stå ut från mängden om ögonlocken målats gula. 

En intressant sak som upptäcktes efter att porträttet var klart var att ögonens intensiva 
stirrande inte har samma effekt som på ett fotografi av en örn. Örnen har naturliga v-
formade ”ögonbryn” som gör att den ser mer hotfull ut (Lundqvist, 2003) än mitt porträtt 
som använder sig av raka neutrala ögonbryn. Till det här porträttet övervägdes att använda 
antingen ögon från en örn eller berguv. Det som avgjorde det hela var örnens pupillstorlek, 
som var mindre än berguvens vilket gav ett mer stirrande uttryck. Berguvens ögon hade 
fortfarande varit intressanta eftersom de har fler färgskiftningar än örnens.  

 

 
  Porträtt med örnögon. Figur 11
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4.3.9 Porträtt nr. 6 - elefant 
I Michael Corrieros artikel Creature Concept 101 (2009) beskriver han olika typer av ögon. 
Ett av ögonen saknar iris och har en liten pupill och det skapar, enligt Corriero, en kuslig 
känsla vilket gav mig inspiration till detta porträtt. Det fanns inga direkta svårigheter att 
designa det eftersom elefantögon redan från början har samma uppbyggnad som en 
människa. Jag behövde egentligen bara ändra ögats form så att det inte var lika klotformat 
som elefantens (se figur 12). 

En del inspiration till det här porträttet togs från drogmissbruk. Pupillen förde mina tankar 
till heroinmissbruk vars effekt minskar pupillens storlek. I övrigt är blodsprängda ögon ett 
vanligt tecken på drogmissbruk (Robinson m.fl, 2012). Blodsprängda ögon skapar inte bara 
ett ansträngt men också ett hotfullt utseende eftersom färgen röd står för aggressivitet 
(Zammitto, 2005) vilket passar utmärkt ihop med drogmissbruk eftersom det är vanligt att 
en drogpåverkad person får vredesutbrott (Robinson m.fl, 2012). Tårkanalernas storlek 
överdrevs en aning för att sträva bort från mänskliga drag och för att de skulle synas på 
avstånd.  

 

 
  Porträtt med elefantögon. Figur 12
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4.3.10 Närbild 
 

 
 

 Närbilder på alla ögon. Figur 13

Här är alla ögon samlade för mer detaljerad inspektion (se figur 13). I fallande ordning med 
början uppifrån; get, orm, fangtooth, blåval, örn och elefant. 
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4.4 Övrigt producerat material 
 

Göteborgs Naturhistoriska Museum besöktes eftersom det var det närmaste man kunde 
komma fysiska representationer av djur, näst efter djurparker vilket det inte fanns tid för. 
Kort fattat var besöket intressant men gav mig inte mycket nytt material att arbeta vidare på 
eftersom kvalitén på vissa av djuren inte alltid var pålitlig, till exempel var många ögon 
ersatta med ett artificiellt. Trots det skissades dessa två ögon ner tillhörande blåval respektive 
berguv som färdigställdes hemma (se figur 14). 

 

 
  Skiss på ögon från blåval (över) och berguv (under). Figur 14
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 Tidigt porträtt och ljussättning (vänster) och tidigt porträtt med ny ljussättning Figur 15

(höger). 

Tidigare hade karaktären en grönaktig hy då jag ville förmedla en mer omänsklig känsla. 
Senare valdes Papoutsis (2010) tillvägagångssätt för att skapa antagonister och karaktären 
målades i en mänsklig hudfärg. Här visade det sig att bilderna var för mörka vilket kunde 
påverka hur upplevelsen och utvärderingen av ögonen ser ut på en bildskärm. Den gamla 
bakgrunden valdes bort eftersom den drog uppmärksamhet från porträttet. (se figur 15). 

 
  Tidig version av valporträttet. Figur 16

Så här såg det gamla porträttet med valögon ut innan ögonformen ändrades (se figur 16). Här 
kan man även se axlarna eftersom detta var innan bilderna beskars samt det kvinnliga 
porträttet (höger). 
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4.5 Summering av process 
Överlag så gick skapelseprocessen bra. Bilderna påbörjades i god tid för att undvika tidspress 
samt för att kunna rätta till eventuella fel eller lägga till detaljer i mån av tid. Det var få 
problem, mestadels eftersom min kunskap i Photoshop är god vilket gjorde att arbetet inte 
stod still på grund av okunnighet om själva programmet. Det svåraste var att hitta bra 
ögonreferenser att utgå från. Både blåval och fangtooth är vattenlevande djur och därför var 
det extra svårt att hitta uppgifter och bedöma hur deras ögon ser ut. En annan utmaning var 
att få en jämn blandning mellan ett djur och människoöga på till exempel fangtooth, eftersom 
fangtoothögon är cirkelformade och människans mer ovalformade.  

Under arbetet gjordes en del större förändringar. Tanken var att använda både ett manligt 
och ett kvinnligt porträtt i undersökningen men eftersom båda använde samma typ av ögon 
och sattes in på samma sätt användes endast den manliga karaktären. Om ögonen eller 
ögonglobernas form hade varit annorlunda på den kvinnliga karaktären hade skillnaderna 
mellan de två karaktärerna varit tillräckligt stora och hade kunnat användas i 
undersökningen. Det kvinnliga porträttet hann dock färdigställas, även om det inte användes 
i undersökningen finns en positiv aspekt i att jag fått träna på att rita porträttbilder.  

Den tidigare bakgrunden bestod av röda penseldrag i olika nyanser och togs bort helt 
eftersom den tog uppmärksamheten från porträttet. Från början var det tänkt att karaktären 
skulle ha en grönaktig hy för att få denne att se mindre mänsklig ut. På samma sätt som med 
bakgrunden tog den gröna hyn uppmärksamhet från ögonen och karaktären fick därför en 
mänsklig hudton. 
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5 Utvärdering 

5.1 Analys av intervjuer 
En semi-strukturerad intervjuteknik användes i detta arbete. Vid intervjutillfället 
efterfrågades respondentens ålder, spelvana och hur vana de var på att titta på skräckfilm. 
Urvalsgruppen bestod av tre kvinnor (respondenterna 6, 14 och 15) samt tolv män i åldrarna 
19-26 år med en medianålder på 23 år. Deras vana av att spela tv-spel var tämligen hög. På 
en skala mellan 1-5 så var medianen 4. Däremot var deras vana av att se på skräckfilm lägre 
med en median på 2 utifrån samma skala 1-5. Fem frågor, för var och en av de sex gestaltade 
porträtten, ställdes tillsammans med en uppföljande fråga enligt nedan: 

1. Hur skulle du beskriva karaktärens ögon? 
Vad är det som gör att du tolkar in det? 

2. Hur skrämmande anser du karaktärens ögon vara? Gradera från 1 till 10 där 1 är låg 
skrämselfaktor och 10 är hög skrämselfaktor. 

Vad är det som gör att du tolkar in det? 
3. Tror du ögonens form har påverkat din poängsättning? 

På vilket sätt? 
4. Har ögonens färg påverkat din poängsättning? 

På vilket sätt? 
5. Associerar du ögonen till något du upplevt tidigare? 

Om svaret är ja, vad? 
 
En sammanställning av svaren för var och en av de sex gestaltade karaktärerna redovisas här 
nedan samt i tabell 1 -4. 
 

5.1.1 Get 
I sin tolkning och beskrivning av karaktären med getögon reagerade majoriteten av 
respondenterna på att pupillens form var avlång och horisontell. Formen på pupillen 
beskrevs som obehaglig, omänsklig men också som grod- och reptilliknande. Förutom 
pupillens form uppfattade ett fåtal respondenter de röda tårkanalerna som ögonvita och 
reagerade på den röda färgen vilket gjorde att ögat uppfattades som dött och onormalt. 
 
Medelvärdet, i en skala mellan 1 – 10, för karaktären med getögon var 5,6 och medianvärde 
6,0 på hur skrämmande man ansåg karaktärens ögon vara. 
 
Respondenternas tolkningar av karaktären med getögon varierade inte så mycket. De som 
poängsatt karaktären med 5 poäng eller lägre tyckte inte ögonen såg skrämmande ut utan 
mer obehagliga och onaturliga. En del tyckte ögonen påminde om sjukdom och associerade 
dem med handikapp istället för med skräck. Även de som poängsatt karaktären med 6 poäng 
eller högre ansåg ögonen som omänskliga, okända och onaturliga. 
 
Alla respondenter ansåg att getögonens form påverkat poängsättningen av hur skrämmande 
de bedömt karaktären. Nio respondenter ansåg att getögonens färg påverkat poängsättningen 
av hur skrämmande de bedömt karaktären. 
 
Respondenterna associerade getögonen med grodor, reptiler, insekt, fisk, skadade ögon, 
koögon, nattvarelse, get och får. 
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5.1.2 Orm 
Det fanns två dominerande tolkningar och beskrivningar, vilket var reptil och katt, eftersom 
den smala pupillen, den gulgröna färgen och ögat i sin helhet påminner om båda 
djursläktena. En respondent tyckte inte att ormens ögon var skrämmande eftersom det är så 
pass vanligt att använda den typen av ögon i filmer. 
 
Medelvärdet, i en skala mellan 1 – 10, för karaktären med ormögon var 5,1 och medianvärde 
5,0 på hur skrämmande man ansåg karaktärens ögon vara. 
 
Respondenternas tolkningar av karaktären med ormögon varierade inte så mycket. De som 
poängsatt karaktären med 5 poäng eller lägre tyckte att färgkombinationen av svart och 
gulgrönt var skrämmande men samtidigt att de kändes generiska eftersom de överexponerats 
i media. Andra tolkningar var att de inte tyckte att ögonen var skrämmande eftersom de 
associerades med någonting omtyckt eller harmlöst. De som poängsatt karaktären med 6 
poäng eller högre tyckte att den smala vertikala pupillen var skrämmande och tillsammans 
med den gulgröna färgen förmedlade ett djuriskt och ondskefullt utseende. Majoriteten av 
respondenterna tyckte att den gulgröna färgen kändes skrämmande och ond medan ett fåtal 
inte tyckte det. 
 
12 respondenter ansåg att ormögonens form påverkat poängsättningen av hur skrämmande 
de bedömt karaktären. Alla 15 respondenter ansåg att ormögonens färg påverkat 
poängsättningen av hur skrämmande de bedömt karaktären.  
 
Respondenterna associerade ormögonen med katt, reptil, Saurons öga och orm. 
 

5.1.3 Fangtooth 
Dessa ögon tolkades och beskrevs till största del som döda ögon med en tom, blint stirrande 
blick på grund av pupillens vita färg som även bidrog till associationer som ögonsjukdomar, 
ohälsa och känslolöshet. Ögonen uppfattades också som icke-organiska som robot-eller 
android-lika och som en kameralins.  
 
Medelvärdet, i en skala mellan 1 – 10, för karaktären med fangtooth-ögon var 7,0 och 
medianvärde 7,0 på hur skrämmande man ansåg karaktärens ögon vara. 
 
Respondenternas tolkningar av karaktären med fangtooth-ögon varierade en del. De som 
poängsatt karaktären med 5 poäng eller lägre tolkade ögonen som livlösa, oberäkneliga och 
oförutsägbara. Färgen ansågs vara gråblå som gav ögonen ett lugnt, avslappnande utseende 
men som samtidigt kändes livlöst. Övriga synpunkter var att ögonen beskrevs som 
antagonistögon och blindhet. 
 
Respondenterna som poängsatt karaktären med 6 poäng eller högre tolkade ögonen olika. 
Ögonen uppfattades som att de stirrar, saknar liv samtidigt som ögonen behåller fokus, är 
kalla och helt tomma och skadade. Ett flertal ansåg att kombinationen av den ljusgrå irisen 
och den mörkröda ögonvitan var skrämmande eftersom färgerna kändes inverterade, jämfört 
med ett mänskligt öga där iris har en mörkare färg än ögonvitan. Någon uppgav sig ha blivit 
skrämd av liknande ögon i verkliga livet. 
Sex respondenter ansåg att fangtooth-ögonens form påverkat poängsättningen av hur 
skrämmande de bedömt karaktären. Alla 15 respondenter ansåg att fangtooth-ögonens färg 
påverkat poängsättningen av hur skrämmande de bedömt karaktären.  
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Respondenterna associerade fangtooth-ögonen med fiskögon, blindhet, ögon, väsen i filmer, 
skadade ögon, ond karaktär i spel (Knights of the old Republic), rymdvarelse, robotar, besatt 
människa och kameror. 
 

5.1.4 Blåval 
Majoriteten tolkade och beskrev blåvalsögonen som tomma beroende på att det är svårt att 
urskilja vad som finns i ögonen eftersom pupillerna och iris har mörka färger, vilket ger ett 
otydligt intryck då de smälter samman med resten av ögonens delar. En del kopplade ögonen 
till demoner eller monster. Många tolkade in att ögonen var stora vilket var förväntat 
eftersom dessa ögon gjorts större än ögonen på de övriga karaktärerna. 
 
Medelvärdet, i en skala mellan 1 – 10, för karaktären med valögon var 5,1 och medianvärde 
6,0 på hur skrämmande man ansåg karaktärens ögon vara. 
 
Respondenternas tolkningar av karaktären med valögon visade på liknande punkter med 
olika innebörd. De som poängsatt karaktären med 5 poäng eller lägre tolkade att på grund av 
ögonens storlek och färg såg de inte särskilt skrämmande ut. Färgen blå tolkades som en 
lugn, snäll färg som inte ansågs skrämmande. Eftersom formen på ögonen var större än på de 
andra karaktärerna ansågs den mindre hotfull. Respondenterna som poängsatt karaktären 
med 6 poäng eller högre tolkade ögonen som mörka otydliga tomrum där det var svårt att 
skilja på pupill och iris och som uppfattades som skrämmande.  
 
13 respondenter ansåg att valögonens form påverkat poängsättningen av hur skrämmande de 
bedömt karaktären. 14 respondenter ansåg att valögonens färg påverkat poängsättningen av 
hur skrämmande de bedömt karaktären.  
 
Respondenterna associerade valögonen med fiskliknande svarta ögon från filmer, barnfilmer, 
val, säl, sorgsna ögon, havsvarelser, delfin, mangastil, spelkaraktär och klassisk utomjording. 
 

5.1.5 Örn 
Örnögonen tolkades och beskrevs som kattdjurliknande på grund av färgerna men 
ögonformerna uppfattades som mänskliga. Många har tolkat och beskrivit ögonen som 
stirrande, beroende på den lilla runda pupillen. 
 
Respondenternas tolkningar av karaktären med örnögon varierade inte mycket. De som 
poängsatt karaktären med 5 poäng eller lägre tolkade ögonen huvudsakligen som mänskliga 
men den röda ögonvitan gjorde ögonen mer omänskliga och skrämmande. Respondenter 
som poängsatt karaktären med 6 poäng eller högre tyckte också att ögonen kändes mänskliga 
men färgerna var onaturliga, speciellt ögonvitan som var röd.  
 
10 respondenter ansåg att örnögonens form påverkat poängsättningen av hur skrämmande 
de bedömt karaktären. Alla respondenter ansåg att örnögonens färg påverkat 
poängsättningen av hur skrämmande de bedömt karaktären.  
 
Respondenterna associerade örnögonen med kattdjur, spöke, fåglar, uppstoppad fågel, 
skräckfilmsupplevelser, spel (Knights of the old Republic, 2003), munkar, filmserien 
Twilight, zombies. 
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5.1.6 Elefant 
Majoriteten tolkade och beskrev ögonen som mänskliga. Associationer till drogpåverkan kom 
också upp under intervjuerna. En återkommande tolkning och beskrivning från 
respondenterna var att ögonen var blodsprängda och hade små pupiller vilket bidrog till att 
ögonen upplevdes som skrämmande, onda och aggressiva. 
 
Respondenternas tolkningar av karaktären med elefantögon varierade inte mycket. De som 
poängsatt karaktären med 5 poäng eller lägre tolkade ögonen olika. Ögonen tolkades som 
mänskliga men samtidigt annorlunda, skrämmande och inte skrämmande, galna på grund av 
den blodsprängda ögonvitan samt stirriga. Ögonvitan ansågs sjuklig eftersom den var 
rosaaktig och blodsprängd och tolkades som infektion och trötthet vilket är någonting som 
man kan drabbas av i verkligheten. 
 
Respondenterna som poängsatt karaktären med 6 poäng eller högre tolkade ögonen som 
mänskliga, stirrande med små pupiller, inflammerade och blodsprängda. Respondenterna 
har tolkat ögonen mer mot galenskap och besatthet och upplevde dessa ögon som mer 
skrämmande än de som tolkat ögonens utseende som sjukliga. Färgerna tolkades som 
mänskliga men ändå inte. 
 
11 respondenter ansåg att elefantögonens form påverkat poängsättningen av hur 
skrämmande de bedömt karaktären. 14 respondenter ansåg att elefantögonens färg påverkat 
poängsättningen av hur skrämmande de bedömt karaktären. 
 
Respondenterna associerade elefantögonen med trött stackare, ögoninfektion, ganska 
normala ögon, filmmonster, knarkare, starkt ljus (liten pupill), katt-ugglefärger, onda 
galningar, vardagsliv, mänskliga ögon, skräckfigur, aggressiva hundar, droger, afrikansk 
blödarsjuka, ebolavirus, maniska-galna karaktärer och liknar människoöga. 
 

Tabell 1  Tabellen visar hur de 15 respondenterna svarat på frågan om hur skrämmande de 
uppfattar de sex olika karaktärerna. Skalan 1-10 användes där 1 är “inte alls skrämmande” 
och 10 står för “mycket skrämmande”. Medianvärdet för alla 15 svar/karaktär redovisas.  

 
 
De karaktärer som upplevdes mest skrämmande i denna undersökning var de som hade 
elefant- och fangtooth ögon. Minst skrämmande visade sig vara de karaktärer som hade orm- 
och blåvalögon (se tabell 1 och 2). Svårt att säga något om hur mycket ålder, kön, spelvana 
och vana av att titta på skräckfilm påverkar utifrån detta underlag.  
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Tabell 2 Tabellen visar en översikt av alla individuella svar från intervjutillfällena. 
Respondent 6, 14 och 15 var kvinnor. 

Respondent	   Ålder	   Spelvana	   Skräckfilmsvana	   Get	   Orm	   Fangtooth	   Val	   Örn	   Elefant	  

1	   22	   5	   2	   3	   2	   5	   6	   4	   7	  

2	   25	   4	   1	   5	   2	   7	   4	   4	   5	  

3	   26	   4	   3	   7	   9	   8	   3	   4	   9	  

4	   20	   5	   5	   3	   5	   7	   7	   7	   9	  

5	   19	   5	   1	   6	   2	   8	   2	   8	   5	  

6	   23	   3	   1	   8	   5	   7	   7	   4	   8	  

7	   23	   5	   3	   7	   6	   8	   5	   8	   9	  

8	   26	   5	   2	   9	   8	   7	   8	   4	   7	  

9	   24	   5	   2	   9	   3	   7	   1	   7	   8	  

10	   22	   3	   4	   6	   6	   10	   9	   6	   8	  

11	   22	   4	   3	   4	   7	   7	   8	   8	   6	  

12	   21	   4	   4	   2	   5	   6	   6	   3	   4	  

13	   22	   5	   2	   8	   6	   5	   6	   8	   2	  

14	   23	   2	   5	   3	   4	   7	   1	   5	   9	  

15	   25	   1	   2	   4	   6	   6	   3	   6	   8	  

Medel	   22,9	   4,0	   2,7	   5,6	   5,1	   7,0	   5,1	   5,7	   6,9	  

Median	   23,0	   4,0	   2,0	   6,0	   5,0	   7,0	   6,0	   6,0	   8,0	  

 
 

Om man tittar på alla svar, för alla karaktärer, så har 74 % svarat att formen påverkade då de 
bedömde hur skrämmande de olika karaktärerna upplevdes. 91 % av respondenterna ansåg 
att färgen hade betydelse i samma bedömning (se tabell 3 och 4).  

Den karaktär som skiljer sig från de övriga var fangtooth där de flesta, nio stycken, tycker att 
formen på ögonen inte hade betydelse för hur de bedömde bilderna. I alla övriga fall så hade 
både form och färg betydelse för deras bedömningar, där färgen verkar spela störst roll. 

 

Tabell 3 Tabellen visar hur de 15 respondenterna har svarat på hur mycket ögonens form 
och färg har påverkat poängbedömningen på hur skrämmande de upplevde de sex olika 
karaktärerna.  
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Tabell 4 En översikt för hur alla respondenter svarade på frågan om form och färg på 
ögonen hade betydelse för hur bedömningen av hur skrämmande bilderna upplevdes. 

	   Get	   Orm	   Fangtooth	   Val	   Örn	   Elefant	  

Respondent	   Form	   Färg	   Form	   Färg	   Form	   Färg	   Form	   Färg	   Form	   Färg	   Form	   Färg	  
1	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   0	   1	   0	   1	   1	   1	  
2	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	  
3	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
4	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
5	   1	   0	   0	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   0	  
6	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  
7	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
8	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
9	   1	   1	   0	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   1	   1	  
10	   1	   1	   0	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   1	  
11	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
12	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   1	  
13	   1	   0	   1	   1	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   1	   1	  
14	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   1	   0	   1	   1	   1	   1	  
15	   1	   1	   1	   1	   0	   1	   1	   1	   0	   1	   0	   1	  

Antal	  Ja	   15	   9	   12	   15	   6	   15	   13	   14	   10	   15	   11	   14	  
Antal	  Nej	   0	   6	   3	   0	   9	   0	   2	   1	   5	   0	   4	   1	  

 

5.1.7 Sammanfattande analys av intervjuer  
 
Som tidigare beskrivits användes en semistrukturerad intervjumetod. En intervjuguide 
utarbetades innan intervjuerna genomfördes. De svar som respondenterna lämnat på 
intervjufrågorna var svår att analysera. Svaren varierade generellt inte så mycket vilket kan 
tyda på att frågorna kanske borde ha formulerats annorlunda. Frågorna runt spelvana och 
vana att se på skräckfilm var graderad med en skala 1-5. Frågorna kunde ha utformats 
tydligare, t.ex. att 1= ”högst 2 gånger om året” och 5= ”mer än en gång i veckan”. Nu blev det 
istället en subjektiv bedömning där respondenten själv lade värdering i vad ”ofta” betyder för 
den enskilde individen. Förhoppningen var att dessa frågor skulle ge en signifikant koppling 
till poängbedömningen t.ex. de med liten spel- eller skräckfilmsvana skulle uppleva bilderna 
mer skrämmande än de som var vana. En direkt koppling kunde inte ses i resultatet. Om en 
kvantitativ enkätundersökning genomförts hade man fått ett större antal respondenter men 
med ett krav på tydligare och mer begränsade frågor. Det begränsade tidsutrymmet för min 
undersökning gjorde att en kvantitativ enkätundersökning valdes bort. En pilotintervju hade 
varit bra att genomföra för att testa om frågorna skulle ha gett önskat resultat till min 
frågeställning (Østbye m.fl, 2008). 
 
En sammanställning av svaren på intervjufrågorna visar på att antalet respondenter inte var 
tillräckligt många för att ge ett tydligt svar på frågeställningen. Det som kunnat göras 
annorlunda i metoden var att utöka antalet respondenter för att på så sätt få en större mängd 
data att analysera. 
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Som urvalsmetod användes metoden bekvämlighetsurval, även kallat tillgänglighetsurval.  
Målgruppen som valdes var respondenter mellan 20-30 år och studerade på Högskolan i 
Skövde. Deras vana att spela tv-spel var generellt hög medan vanan av att titta på skräckfilm 
var relativt låg, därför fungerade urvalet bra för min undersökning enligt min uppfattning. 
Det som kunnat göras annorlunda i urvalet är att välja ut lika många kvinnor som män för att 
kunna fånga upp genusperspektivet. I min undersökning var det endast tre kvinnliga 
respondenter medan det var tolv manliga som deltog i undersökningen. Om en annan 
urvalsgrupp hade valts, t.ex. en grupp där alla respondenter är mycket van vid skräcktema så 
hade möjligen resultatet sett annorlunda ut. Troligen hade en tydligare uppdelning på vilka 
typer av ögon som ansågs mer skrämmande än andra framkommit i en liknande 
undersökning. 
 

6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 
I detta arbete ville jag ta reda på vad som kan förmedla skräck i en grafisk presentation. 
Arbetet har framför allt fokuserat på hur färg och form på djurögon, som gestaltas på en 
digitalt målad mänsklig figur, kan inverka på vad man upplever som skrämmande. 
 
För att komma fram till ett resultat studerades litteratur som behandlade ämnen som 
konceptgrafik, djurögons anatomi och betydelsen av ansiktsuttryck. Ett besök på Göteborgs 
Naturhistoriska Museum gjordes i hopp om bredda mina kunskaper i ämnet ytterligare. 
Sedan påbörjade arbetet med att skissa fram porträttbilder. I framtagandet av 
konceptbilderna användes kunskapen från bakgrundskapitlet om karaktärsdesign för 
skräckspel. Då bilderna var klara så genomfördes semistrukturerade intervjuer med 15 
personer.  
 
Resultatet i undersökningen visar att färg och form har en viss betydelse för hur en 
betraktare upplever vad som är skrämmande. Svaren under intervjun visar även att 
omständigheter som tidigare upplevelser och erfarenheter spelar roll.  
 
Det som i den här undersökningen till stor del gjorde att karaktären med elefantögon 
upplevdes som mest skrämmande var dess färg samt att associationer till drogpåverkan kom 
upp under intervjuerna. En återkommande tolkning och beskrivning från respondenterna var 
att ögonen var blodsprängda och hade små pupiller vilket bidrog till att ögonen upplevdes 
som skrämmande, onda och aggressiva. Ögonvitan ansågs sjuklig eftersom den var rosaaktig 
och blodsprängd och tolkades som infektion och trötthet vilket är någonting som man kan 
drabbas av i verkligheten.  
 
Fangtooth var den andra karaktären som upplevdes som mest skrämmande. Ett urplock av 
kommentarer från respondenterna är följande: blind, skadade, kalla, döda, robotlika, starr, 
livlösa, obehagliga, finns inget bakom, blindstirra, utomjordiska, negativ (fotografi), död 
blick och creepy. 
 
Minst skrämmande visade sig vara karaktären som hade ormögon. Någon ansåg att ormen 
porträtterats så ofta i media att den förlorat sin slagkraft. Sammanfattningsvis kanske denna 
undersökning inte ger ett statistiskt säkert underlag för att svara på min frågeställning. 
Orsaken till detta diskuteras under punkten 6.2. 
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6.2 Diskussion 
Säkerheten i resultatet är inte helt robust. Tänkbara orsaker till det kan vara att för få 
respondenter användes i undersökningen. Begränsningen till de sex karaktärer som 
framställdes kan även det vara en orsak till detta. Åldersgruppen 19-26 år valdes för att 
sannolikheten att de skulle ha en viss spel- och skräckfilmsvana var relativt stor. Om 
resultatet hade visat på en tydligare skillnad, till exempel att en av karaktärerna fått 
överlägset högst poäng samtidigt som övriga fått väldigt låga, så hade man lättare kunna välja 
ut den som en möjlig karaktär till ett skräckspel. 

I arbetet delades respondenternas svar i två delar, de som svarat 5 poäng eller lägre och de 
som svarat 6 poäng eller högre. Svaren presenterades i tabeller med medianvärdet, vilket är 
det gränsvärde som delar gruppen i två lika stora halvor. Enligt medianen så blev elefant och 
orm högst respektive lägst poängsatt. Om man däremot tittar på medelvärdet så ligger både 
elefant och fangtooth likvärdigt högre än resten av ögonen. På samma sätt ligger både orm 
och blåval på likvärdigt lägst poäng, det vill säga att respondenterna upplevde dessa ögon 
som minst skrämmande.  

Elefantögonen valdes specifikt för att de liknar människoögon vilket har med Papoutsis 
(2010) teorier att göra, att skapa något skrämmande genom att antyda till något mänskligt. 
Valet att använda elefantögon gjordes för att testa dessa teorier, då elefantögonen i sig har 
mänskliga drag som ögonvita med synliga röda blodkärl och små pupiller. Däremot kan det 
faktum att elefantögonen liknar mänskliga ögon vara en svaghet i undersökningen eftersom 
ögonen blir skrämmande av fel anledning och kan ha påverkat resultatet. Även om det finns 
en viss osäkerhet i resultatet är det intressant att just dessa ögon valdes som en av de mest 
skrämmande. En sak som helt förbigått mig är ögonfransarna. Elefantporträttet var det sista 
porträttet av alla och eftersom de övriga djuren saknade ögonfransar förbisågs den detaljen 
helt och hållet. 

Fangtoothögonens färg påverkade i stor grad respondenternas svar på hur skrämmande de 
ansåg karaktären var. Färgen vit kopplades till livlöshet och ögonsjukdomar, till exempel grå 
starr som bildar en vit grumlig hinna över linsen. 

Både elefant och fangtoothögonen kopplades samman med ohälsa och sjukdomar. Det kan 
vara just därför dessa två typer av ögon uppfattades som mest skrämmande av de utvalda 
djurögonen eftersom sjukdomar och ohälsa är sådant som man själv kan drabbas av. 

Ormögonen ansågs som en av de minst skrämmande. Det finns två teorier varför 
respondenterna tyckte så. En återkommande åsikt var att ormögonen kändes generiska, att 
de överexponerats i media och på så sätt förlorat sin slagkraft. Det faktum att ormögon 
används frekvent i media kan bero på att de faktiskt är skrämmande vilket i så fall kan tyda 
på att mitt eget utförande av ormögonen, i denna undersökning, inte ansågs som särskilt 
skrämmande eller passande. Detta kan dels bero på att färgerna som användes inte ansågs 
hotfulla, och dels på grund av att ”fel” typ av ormsort valdes för min undersökning. 

Blåvalögonen fick låg poäng av respondenterna bland annat på grund av ögonens form. En 
större form ansågs ge ett mindre hotfullt utseende och detta förstärktes med färgen blå, en 
lugn färg som inte heller ansågs särskilt hotfull. Valet att illustrera blåvalens ögon som större 
än de övriga kanske var en faktor som påverkade resultatet och borde därför illustrerats med 
samma storlek som övriga.  
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En möjlig etisk aspekt skulle kunna vara att använda konceptgrafik i hopp om att förebygga 
ögon- eller djurrelaterade fobier. Fobi kommer från det grekiska ordet phobia, och står för 
fruktan, skräck och en starkt överdriven rädsla för något som inte står i proportion till det 
verkliga hotet. Att ha fobi för något upplevs i många fall som handikappande då man 
medvetet undviker vissa saker eller situationer för att inte utsätta sig för sin fobi. En av de 
vanligare fobierna är rädslan för olika djur (NE, 2012). 

Fobiträning går ut på att möta det som skapar rädsla genom att gradvis, i små steg, exponera 
sig för det man är rädd för. En tanke är att om djurögonen är kopplade till en människa 
kanske det är lättare att komma över sin djurfobi. Hypotesen är att exponera en individ, som 
har fobi för t.ex. ormar, för konceptbilder av ett mänskligt porträtt med ormögon. Genom att 
utsätta personen för detta porträtt och sedan förändra porträttet genom att stegvis lägga till 
fler ormlika detaljer som till exempel fjäll, och även att stegvis ta bort de mänskliga dragen i 
porträttet skulle metoden troligtvis kunna användas i fobiträning. Individen med ormfobi 
skulle förhoppningsvis utveckla mer verklighetsförankrade föreställningar om situationer 
med ormar och därmed öka sin förmåga att hantera sin fobi för ormar. På samma sätt skulle 
andra typer av djurögon på ett mänskligt porträtt kunna användas i fobiträning. (BTF, 2012) 

En intressant sak som upptäcktes efter att porträttet med örnögon var klart var att ögonens 
intensiva stirrande inte har samma effekt som på ett fotografi av en örn. Orsaken till detta är 
troligen att mitt porträtt använder sig av raka neutrala ögonbryn medan örnen har naturliga 
v-formade ”ögonbryn” som gör att den ser mer hotfull ut. 

En svaghet i min undersökning var begränsningen av antalet illustrerade konceptbilder. 
Urvalet av antalet djurarter är nästintill obegränsat och därav begränsningen att endast 
använda sex typer av djurögon. Däremot kan man diskutera huruvida mitt urval var rätt för 
den här undersökningen. Det kan finnas ögontyper, förutom de sex som valdes, som visat sig 
vara mer skrämmande. En tänkbar förändring i undersökningen hade kunnat vara att hålla 
sig till ett djursläkte, till exempel enbart däggdjur. Ytterligare en svaghet i undersökningen 
kan vara min tagning på den grafiska stilen, en så kallad semirealistisk stil, inte lyckats 
framhäva bilderna så skrämmande som de hade kunnat vara. En mer realistisk grafisk stil 
hade eventuellt lämpat sig bättre i denna undersökning. 

6.3 Framtida arbete 
Om detta arbete hade fortsatt en tid framöver skulle en enkätundersökning användas. Efter 
att ha gjort intervjuer så har jag fått bättre förståelse för hur frågor till en enkät på bästa sätt 
skulle ställas. Även kunskapen om målgrupp för en större undersökning skulle troligen göra 
att resultatet skulle bli robustare.  

Om ett liknande arbete hade gjorts skulle det fokusera på mer än bara ögonen, till exempel 
skulle karaktärerna kunna få olika typer av hud och på så sätt undersöka hur olika typer av 
texturer påverkar resultatet. 

Denna undersökning utgick från att endast alternera olika typer av ögon på samma karaktär 
för att ta reda på vilken typ som uppfattades som mer skrämmande än andra. Alterationer 
bestod framför allt av ögonens färg och form. Resultatet i undersökningen visar att färg och 
form förvisso påverkar respondenternas bedömning av hur karaktären upplevs men visar 
också att det inte tydligt går att besvara min frågeställning. Man skulle kunna utveckla detta, 
i en uppföljande undersökning, genom att inte bara förändra ögonens form och färg utan 
också de intilliggande områdena såsom ögonlock, ögonfransar och ögonbryn. Lundqvist 
(2003) tar upp vikten av ögonbrynens former som särskilt påverkar hur ansiktsuttryck 
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upplevs. Då ögonen uppfattas som en helhet skulle förmodligen ett tydligare resultat erhållas 
vilket av ögonen som anses som mer skrämmande än andra. 

På längre sikt i ett framtida arbete skulle man kunna använda sig av ögon inom en och 
samma djurart. Detta för att många djur inom samma art har stor variation på utseendet på 
ögonen. Där kan man skapa olika färgvariationer, nyanser samt former för att utforska hur 
detta kan påverka betraktarens uppfattning om dess betydelse för en skräckupplevelse. 

Tanken bakom verket i examensarbetet är att bilderna ska fungera som ett fiendekoncept till 
ett tänkt spel. Idén kunde vara att en etablerad spelstudio kunde använda sig av de 
konceptbilder som visar sig vara skrämmande. 
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