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Sammanfattning
Detta arbete, som utgår ifrån observationen att många spel inom survival horrorgenren använder sig av en realistisk grafisk stil på sina texturer, undersöker om det är
möjligt att förmedla samma läskiga känsla genom användandet av en stiliserad, eller
tecknad, grafisk stil. Tre 3D-modeller föreställande monster, modellerade med
inspiration från survival horror-spel, texturerades på ett sätt som motsvarade en
realistisk grafisk stil, samt ett som motsvarade en stiliserad grafisk stil. Dessa låg
sedan som grund för en enkätundersökning där respondenterna fick välja vilken
version av monstren som var läskigast.
Nyckelord: Grafiska stilar, survival horror, skräckspel, monster.
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1 Introduktion
Vi människor har en tendens att försöka undvika sådant vi blir rädda för, eller som äcklar
oss, i verkliga livet. Trots detta har vi ett behov av att avbilda det vi är rädda för genom att
skapa bilder och föra dem vidare, något man kan märka på det faktum att skräck är en
väldigt populär genre inom både film, litteratur och inte minst spel. Vissa menar att ju mer vi
kan relatera till något, det vill säga hur verklighetstroget det är, desto räddare tenderar vi att
bli. Detta låter passande för genren survival horror, en skräckgenre inom datorspel, som
siktar in sig på en realistisk grafisk stil helt och hållet.
Möjlighet för grafik som eftersträvar fotorealism i dagens spel ökar varje år, trots det kan
man se en trend inom vissa genrer där grafiken går så långt ifrån realistisk man kan tänka
sig, nämligen tecknad, eller stiliserad. Denna trend med stiliserad grafik går att återfinna
inom nästan alla spelgenrer, om det så är hos enstaka spel så som det storsäljande
Borderlands (2009) samt uppföljaren Borderlands 2 (2012) inom First Person Shootergenren, League of Legends (2009) inom Multiplayer Online Battle Arena-genren eller de
otaliga kandidater som går att finna inom MMORPG-genren, exempelvis World of Warcraft
(2004) och Allods Online (2010). Ser man dock på de stora speltitlarna inom tidigare
nämnda survival horror-genren idag finns inget spel vars grafik ens kommer i närheten av
stiliserad.
I detta arbete har jag därför undersökt hur valet av grafisk stil, realistisk eller stiliserad,
påverkar spel inom survival horror-genren. Inledningsvis gjordes efterforskning kring
genren survival horror samt även skräck inom film och vad som anses läskigt. Därefter
beskrevs de två grafiska stilarna som användes i detta arbete, den realistiska grafiska stilen
samt den stiliserade grafiska stilen.
Det praktiska arbetet inleddes med att studera monsters utseende från tre survival horrorspel samt de yttre attribut de besitter. Baserat på studien framställdes sedan koncept-skisser,
en för varje monster. Utifrån dessa tre koncept-skisser skapades sedan tre monster i 3D.
Därefter texturerades de tre monstren på två olika sätt, ett som motsvarade en realistisk
grafisk stil och ett som motsvarade en stiliserad grafisk stil.
För att sedan kunna besvara frågeställningen så genomfördes en undersökning i form av ett
enkätformulär som distribuerades på Internet, där respondenterna fick se bilder av de tre
monstren med de olika grafiska stilarna. Respondenterna fick svara på hur pass obehagliga,
motbjudande och skrämmande monstren var, samt välja vilken version av monstren som var
läskigast och motivera sina val i öppna frågor.
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2 Bakgrund
Idén till detta arbete härstammade från artikeln "Regression" Progression: NonPhotorealistic Rendering Choices in Game Design (2004) skriven av Tom Hurlbutt. Artikeln
behandlar en speciell typ av datorrendering kallad Non-Photorealistic Rendering, eller NPR,
och de framsteg som följde för NPR i och med succéspelet The Legend of Zelda: The Wind
Waker (2003). Hurlbutt betonar, i stycket om framtiden för NPR, hur renderingstekniken är
mycket lämplig för spel där en lättsam stämning är tänkt, men tillägger att den grafiska stil
och färggladhet NPR medför inte skulle vara till någon fördel för skräckspel, exempelvis spel
tillhörande genren survival horror. Hurlbutt (2004, s. 17) beskriver det på följande vis:
Fear and suspense are crucial elements to the [horror] games, and by making
the appearance as real as possible, the player begins to lose perception of the
fiction on the screen, thus suspending disbelief and buying into what is
occurring in the game.
Detta må endast ha varit Hurlbutts personliga åsikt, men den väckte tankar kring huruvida
survival horror-spel nödvändigtvis behöver vara realistiskt renderade, eller använda sig av
en realistisk grafisk stil, överhuvudtaget. Om man tittar på ett antal av de större speltitlarna
inom genren survival horror kan man snabbt och tydligt se en gemensam nämnare för dem,
de strävar alla efter att ha så realistisk grafik som möjligt. Dead Space-serien (2008-),
F.E.A.R.-serien (2005-), Amnesia: The Dark Descent (2011) och Resident Evil-serien (1996-)
är alla exempel på spel som klassas som survival horror och med en grafisk stil som riktar in
sig på realism.
I detta arbete ville jag därför undersöka hur valet av grafisk stil, främst i form av texturer,
påverkar spel inom survival horror-genren, alltså spel som är tänkta att framkalla känslor
som rädsla och obehag hos spelaren. Jag ställde två grafiska stilar mot varandra genom att
jämföra texturer som är skapade inom de två stilarna, de två grafiska stilarna visualiserades
alltså med hjälp av texturer. Dessa texturer applicerades sedan på monster som är
modellerade med inspiration från spelgenren survival horror.
Arbetet avgränsades till att undersöka de grafiska stilarna genom att applicera dem på
enbart karaktärer som tagit inspiration från survival horror-spel. Arbete med miljöer och
objekt förekom inte i detta arbete. Jag ansåg att eftersom fiender i form av monster ofta har
en stor roll inom survival horror-spel så var det lämpligt att skapa 3D-modeller av monster
och se hur de två grafiska stilarna förmedlade stämning och känsla via dem, då syftet med
arbetet var att ta reda på vilken av de två grafiska stilarna, realistisk eller stiliserad, som på
bästa sätt förmedlade känslor som obehag, rädsla och avsky.
Under arbetets praktiska del inleddes arbetet med en genomgång av hur monster inom ett
antal survival horror-spel är porträtterade och utifrån det skapades tre egna koncept på
monster. Sedan modellerades dessa monster i 3D baserat på koncepten och därefter
skapades två olika texturer till varje monster, en som förmedlar en stiliserad grafisk stil och
en som förmedlar en realistisk grafisk stil. Det fokuserades på vad som anses vara
motbjudande hos monster inom skräck, inom både film och spel, samt hur detta förmedlas
på bästa sätt hos en 3D-modell.
Arbetet utvärderades sedan med hjälp av en kvantitativ undersökningsmetod i form av en
enkätundersökning. Den baserades på observationen om att den grafiska stilen på texturer,
2

applicerade på monster, i survival horror-spel påverkar hur läskigt, obehagligt och avskyvärt
monstren uppfattas vara.
Som grund till detta arbete användes litteratur som behandlar skräck (inom litteratur, film
och spel) samt texter som definierar genren survival horror. Därtill presenteras de grafiska
stilarna realism samt stiliserad.
Här nedan presenteras de teorier som arbetet grundas på samt gå igenom begrepp som
kommer att användas i arbetet.

2.1 Skräckens historia
Vi människor har alltid känt ett behov av att avbilda det vi är rädda för genom att skapa
bilder och föra dem vidare (Twitchell, 1985, s. 4). Twitchell (1985, s. 5) skriver att exempel
som visar på detta går att hitta så långt tillbaka som i grottmålningar, där ”konstnärerna”
målat scenarion av stora monster på väg efter dem. På den tiden fanns det trots allt riktiga
faror för människorna. Farliga djur fanns i den miljö människorna vistades i och kunde man
inte försvara sig mot djuren var man tvungen att ta till flykt. Nu för tiden finns inte dessa
faror kvar på samma sätt, i vår direkta närhet, utan det vi nu räds visualiseras i många fall av
exempelvis skräckfilm. Twitchell (1985, s. 5) menar att vi har fått bevittna transformationen
av riktig fara till artificiell fara, och vi har även lärt oss att kontrollera vår impuls att fly från
det som skrämmer oss. Det har även gått så långt att vi aktivt söker känslan av rädsla, något
som exempelvis människorna som står i kö för att se en ny skräckfilm på bio visar på.
Twitchell (1985, s. 39) skriver att den moderna skräcken som genre började i mitten av 1700talet i samband med att det blev allt vanligare med tryckta bilder. Även Carroll (1990, s. 4)
tar upp skräckens härkomst i The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart (1990),
där han skriver att den moderna skräckgenren blev populär i mitten av 1700-talet och
härstammade rakt ifrån litteratur som ”the English Gothic novel”, ”the German Shauerroman” och ”the French roman noir”. En viktig milstolpe som utvecklade skräckgenren
enormt var, enligt Carroll, det övernaturligt gotiska, eller ”the supernatural gothic”. Det var i
samband med denna milstolpe, med dess övernaturliga inslag, som stora titlar som Mary
Shelleys Frankenstein (1818) och John Polidoris The Vampyre (1819) slog igenom (1990, s.
5). Monster, eller monstruösa varelser, har alltså funnits inom skräckgenren väldigt länge
och man kan nästan säga att det idag är en viktig beståndsdel av genren i sig. Enligt Carroll
(1990, s. 6) var det inte förrän efter första världskriget som skräck blev vanligt inom film, i
samma veva som F.W. Murnaus Nosferatu (1922), som skulle komma att bli en klassiker
inom skräckfilm.
Bernard Perron, professor inom konsthistoria och filmvetenskap, menar att då skräckfilmen
redan uppnått en känsla av lekfullhet och interaktion med publiken så var en remediering till
datorspel bara ett litet steg att ta för att göra skräckspel (Perron, 2005). Det som dock skiljer
skräckspel från exempelvis film eller litteratur inom samma genre är att spelaren kan, till
viss grad, påverka historien och utkomsten lite (Rouse, 2009, s. 20). I en skräckfilm får man
som tittare följa personerna i filmen när de råkar ut för hemskheter, men blir en av
personerna dödad av monstret i filmen fortsätter filmen ändå att spelas och vi tittare kan
inget annat än att följa med i berättelsen. I ett skräckspel lever sig spelaren in i rollen som
sin avatar genom att spela spelet, men blir avataren attackerad av monster och dör så är
spelet slut och berättelsen kan inte drivas vidare. Rouse (2009, s. 20) menar därför att det
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står mer på spel, avatarens levnad är lika med att spelet kan fortsätta spelas, när man spelar
skräckspel än om man tittar på en skräckfilm.
2.1.1

Varför vi dras till skräck

Vad beror det då på, att vi aktivt söker denna känsla av rädsla genom att utsätta oss för
obehagliga upplevelser så som skräckfilm? Genom att se en läskig film får vi uppleva en
känsla av rädsla, men filmen i sig är inte farlig för oss, så det vi därmed får ut av upplevelsen
är en adrenalinkick (Carroll, 1990, s. 167). Detta är något som givetvis går att applicera på
allt från skräcklitteratur till survival horror-spel, där det sistnämnda kanske är det medium
där adrenalinkickar lättast kan förmedlas, eftersom man, som spelare, får leva sig in i spelet i
real-tid och själv utforska den läskiga världen, något som jag kommer återkomma till senare
i arbetet. I skräckfilm kan även dessa adrenalinkickar uppnås, men kanske främst genom
skrämsel-effekter som får publiken att hoppa till av rädsla, något som kanske är svårt för
skräcklitteratur som då måste förlita sig mer på en sorts skrämmande och kuslig stämning.
Skräcklitteratur kanske därför förmedlar en stämning av oro snarare än rädsla.
Carroll (1990, s. 167) tar även upp en annan tänkbar anledning till varför vi finner skräck så
lockande. Han menar att de hemska monstruösa varelser som går att hitta inom
skräckgenren går att jämföra med gudomligheter. Precis som vi avgudar gudomliga varelser
på grund av deras otroliga makt, dras vi även till monster, då även dessa tenderar att besitta
krafter vi människor inte har, eller kan uppnå (Carroll, 1990, s. 167). Han menar att detta
kan gälla för såväl Dracula, en mäktig varelse vars största makt ligger i hans kraft att förföra,
som en hord av zombies vars mäktigaste attribut är att de kommer i så stora mängder (1990,
s. 168).

2.2 Genren survival horror
Begreppet survival horror myntades först av spelföretaget Capcom i samband med att de
släppte spelet Resident Evil (1996). Spelets titelskärm som välkomnade spelarna lydde,
”Welcome to the world of survival horror” (Therrien, 2009, s. 32). Trots att detta begrepp
blev allmänt känt i och med spelet Resident Evil var det inte just det spelet som lade grunden
för survival horror-genren, utan detta skedde fyra år tidigare.
Genren survival horror är från början en undergenre till action-adventure genren. Det spel
som lade grunden till vad som senare skulle komma att ses som typiska inslag i survival
horror-spel är Alone in the Dark (1992). Spelaren kunde endast bära med sig ett begränsat
antal föremål, likväl som spelaren stötte på endast ett begränsat utbud av vapen och
ammunition. Utmärkande var även att spelaren behövde fly från fiender eller fundera ut
smarta sätt att smyga förbi dem, istället för det mer självklara valet att hela tiden slåss mot
dem (Taylor, 2009, s. 50). För att kunna se hur survival horror ärvt element från både action
och adventure-genrerna kan man exempelvis titta på spelserien Silent Hill som är rik på
pussel-element. Spelaren måste samla speciella föremål för att kunna komma vidare samt
stanna upp och tänka till för att lösa vissa pussel, något som kanske inte är allt för enkelt då
man vet att spelvärlden är full av monster som är ute efter att skada en. Dead Space-serien
har även, likt Silent Hill, med lite pussel-element, dock är dessa sparsamt utströdda i spelen,
men precis som i Silent Hill kan dessa vara svåra att lösa då det sker under stressen av
dödliga monster som kan attackera spelaren. Dessutom förses spelaren sparsamt med
ammunition och vissa vapen måste användas på olika sätt beroende på vad för fiende man
möter. Spelet Amnesia: The Dark Descent (2011) låter spelaren navigera i förstapersons-vy,
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något som går ifrån det klassiska användandet av tredjepersons-vy inom action-adventureoch survival horror-genren, men likt de tidigare nämnda spelserierna är Amnesia: The Dark
Descent fullt med pussel-element där spelaren måste lösa pussel samtidigt som monster är
ute efter en. Det som dock skiljer detta spel från de tidigare nämnda är att spelaren inte har
något vapen att försvara sig med alls, utan måste istället gömma sig för monstren, om det så
är i garderober eller bakom lådor, då ett möte med någon av de hemska varelserna oftast
slutar med avatarens död. Detta gör att Amnesia: The Dark Descent ger betydelsefull
betoning på survival i genren survival horror. Givetvis har alla survival horror-spel just
överlevnad gemensamt, då det är att överleva alla monster och hemskheter som är viktigast
för spelaren, men i Amnesia: The Dark Descent blir det extra tydligt. Survival horror-spel
har även många förprogrammerade händelser1; i Resident Evil var spelet programmerat så
att när spelaren vandrade genom en korridor och nådde en viss punkt så hoppade plötsligt
arga och farliga hundar in genom fönstret.
Det går att se en trend inom survival horror där grafiken blir allt mer realistisk i takt med att
bättre grafikhårdvara blir tillgänglig på marknaden. Krikland (2009, s. 3) syftar på att den
realistiska grafiska stilen som de flesta survival horror-spel har är väldigt enhetlig. Inga
element i spelen särbehandlas, utan de världar man som spelare befinner sig i har lika
realistiska texturer som spelarens avatar själv (Kirkland, 2009, s. 3). Visserligen ser dessa
spel väldigt bra ut, men anledningen till varför de alla väljer att ha samma realistiska stil på
sin grafik är något man kan fundera över.
Trots denna satsning på realistisk grafik innehåller alla survival horror-spel ett element som
går rakt emot vad vi kan kalla realistiskt, nämligen monster. Detta inslag är även det som
urskiljer survival horror-genren från övriga genrer (Perron, 2009, s. 126). De fiender man
som spelare stöter på i spel som exempelvis Dead Space 2 (2011) eller Amnesia: The Dark
Descent (2011) är inte något man skulle stöta på i verkliga livet. De är förvrängda,
avskyvärda varelser vars kroppar varierar från vagt mänskliga till nästan insektsliknande.

2.3 Monster
Noël Carroll, professor inom filosofi samt författare till The Philosophy of Horror or
Paradoxes of the Heart, beskriver monster på följande vis, ”...”monster” refers to any being
not believed to exist now according to contemporary science.” (Carroll, 1990, s. 27). Detta
innebär att en relativt bred skara varelser skulle kunna passa in på beskrivningen av vad
monster är. De skulle kunna tolkas vara allt från pysslingar till enhörningar, vilket inte är
vad som avses med begreppet monster inom detta arbete. För att det inte ska råda någon
tvivel rörande vad som, i detta arbete, menas med det breda begreppet monster, kommer jag
nedan beskriva vad monster innebär för detta arbete och varifrån inspiration till skapandet
av monster senare i arbetets praktiska del kommer att hämtas.
2.3.1

Hur skrämmande varelser porträtteras i skräckgenren

Inom skräckgenren finns det många olika typer av monster och de kan delas in i olika
kategorier beroende på hur deras attribut är skrämmande för oss. Några av dessa förklaras
nedan.

En förprogrammerad händelse innebär att en fördefinierad rad av händelser inträffar i spelet när
spelaren är på en viss plats eller vidtar vissa åtgärder.
1
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De kan vara kusliga, eller uncanny, ett begrepp Sigmund Freud talar om i The ’Uncanny’
(1919). Freud (1919, s. 2) beskriver begreppet kuslig på följande vis, ”the uncanny is that
class of the frightening which leads back to what is known of old and long familiar”. Med
detta menar han att det som är läskigt med just kuslighet är att någonting kan vara väldigt
bekant men samtidigt främmande vilket leder till att man känner en viss kuslighet inför
händelsen, objektet eller varelsen. Detta är något som, när man talar om monster i
skräckfilm, kanske främst kan skådas i varelser som är tänkt att föreställa människor men
som inte är det. Freud (1919, s. 6) tar upp exempel som vaxdockor, verklighetstrogna dockor
och gammeldags robotar.
Monster kan även spela på tittarens rädsla för det kroppsliga, så som blod, organ och öppna
sår. Dessa finns ofta i filmer som går under den så kallade body horror-genren, en
undergenre till skräckfilm. I dessa filmer härstammar alltid det monstruösa och äckliga från
inuti kroppen (Huygens, 2008, s. 79). Huygens (2008, s. 80) beskriver genren på följande
vis:
Body horror involves a confusion of boundary taking place on the body. Most
importantly, the limits between inside and outside of the body become
superfluous and open to transgression. (…) [O]ther body horror films often
deal with viruses or genetic mutations, infectious diseases, biological terror...
Dessa monster ackompanjeras många gånger av närbilder på blod, organ och inälvor för att
ytterligare göra tittaren illamående och äcklad (Huygens, 2008, s. 80).
2.3.2

Monster i survival horror-spel

Monster är de huvudsakliga elementen i spel vars mål är att skapa en skrämmande
upplevelse (Perron, 2005). De survival horror-spel som valts att titta på i detta arbete har
skrämmande varelser som är mer motbjudande och rakt upp läskiga än kusliga. Tittar man
på exempelvis två speltitlar som båda är framgångsrika exempel på survival horror-spel,
samt som fungerat som en stor inspirationskälla för detta arbete, kan man se att varelserna,
eller monstren, som de oftare kallas i samband med datorspel, i dessa spel tagit stor
inspiration från den tidigare nämnda body horror-genren och besitter många av de
egenskaper som är viktiga inom genren.
Att monster anses obehagliga och läskiga råder det ingen tvivel om. Dock bör man ha i
åtanke att det finns en del utomstående faktorer som kan spela in på hur monster i survival
horror-spel uppfattas, menar Steve Papoutsis (2010), exekutiv producent för spelserien
Dead Space. Han menar att det finns en skillnad i att spela ett survival horror-spel ensam i
ett mörkt rum på natten, då det är större chans att de monster man stöter på upplevs som
mer skrämmande, än om man stöter på dem när man spelar spelet mitt på dagen i ett ljust
rum fyllt med andra människor (Papoutsis, 2010). Monster i survival horror-spel kan
uppfattas som läskiga på många olika sätt och av olika anledningar. Ett ganska självklart sätt
är om de porträtteras som extremt dödliga. En varelse som är ute efter ens liv anses nog av
de flesta som något oerhört skrämmande. I The Philosophy of Horror or Paradoxes of the
Heart skriver Carroll (1990, s. 42) om flera olika sätt på vilka monster kan uppfattas som
läskiga för människor:
The monster may also be threatening psychologically, morally, or socially. It
may destroy one’s identity (…) seek to destroy the moral order (…) or advance
an alternative society (…). Monsters may also trigger certain enduring infantile

6

fears, such as those of being eaten or dismembered, or sexual fears, concerning
rape and incest.
Av dessa olika exempel han tar upp är det några som passar bättre in på just monster i
survival horror-spel än andra. De mer intressanta exempel är de han nämner bland de sista,
att bli uppäten eller lemlästad, då detta oftast är vad som händer med spelarens avatar i
survival horror-spel när denne konfronteras av monster och inte lyckas komma undan. I
många fall får spelaren även uppleva immersionsbildande visuella effekter på skärmen när
avataren blir dödad av monstret, oftast i form av blodstänk eller liknande.
Det som gör monster i survival horror-spel läskiga för spelaren kan även vara faktumet att de
är ute efter att hindra spelaren från att uppnå sitt mål. Power och Dalgleish (2008, s. 176) tar
upp detta i Cognition and Emotion: From Order to Disorder, där de talar om att känslan av
rädsla påverkas av vad för mål man har och hur viktigt det är, samt hur tydliga hot mot att
uppnå målet är. De menar att desto större hotet är mot att man ska kunna uppnå sitt mål,
desto mer rädsla känner man, samt att ett sätt att hantera hotet mot ens mål är att bli just
rädd (Power & Dalgleish, 2008, s. 176).
Som tidigare nämnt lider survival horror-spel av att vara väldigt berättande med många
förprogrammerade händelser. Anledningen till att jag skriver lider av är för att detta är
något som kan skapa problem om spelet spelas en andra genomgång. Har spelaren redan
klarat spelet en gång kommer denne med största sannolikhet att minnas de flesta ställen där
förprogrammerade händelser äger rum och därmed inte bli lika skrämd av dessa plötsliga
händelser, där till exempel ett monster hoppar fram bakom ett hörn. Är dock detta monster
som hoppar fram väldigt motbjudande, läskigt och skrämmande är det möjligt att spelaren
ändå blir rädd, därför kan det ligga en viss tyngd i hur de skrämmande elementen
visualiserats.
I Dead Space-serien kallas de monster spelaren slåss mot för necromorphs. De är
återupplivade människokroppar som blivit infekterade av ett utomjordiskt virus. Viruset har
förvrängt deras kroppar till nästan oigenkännlighet samt utrustat dem med kroppsliga vapen
(se figur 1). De vanställda monster man stöter på i Amnesia: The Dark Descent (2011) kallas
för Gatherers, ett namn de fått eftersom de är själlösa varelser vars enda mål är att skörda
människoliv. Likt necromorphs var även Gatherers ursprungligen människor men efter att
ha blivit förgiftade exploderade deras kroppar och orsakade det köttiga, motbjudande
tillstånd de nu är i (se figur 1). Båda dessa former av monster har en historia bakom dem
som görs tydlig i form av visuella aspekter som antyder på deras tidigare form som människa
innan de råkade ut för de olika händelserna som förvrängt och transformerat deras kroppar.

Figur 1
Från vänster till höger, necromorph-monster attackerar spelaren med
sylvassa armar i Dead Space 2 (2011) och ett Gatherer-monster med exploderad
mun i Amnesia: The Dark Descent (2011).
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2.4 Realistisk grafisk stil
Realism är en av de vanligast förekommande aspekter när man talar om hur avancerade
dagens spel är (Masuch & Röber, 2005, s. 1). Trots detta, menar Masuch och Röber (2005, s.
6), att även de mest grafiskt avancerade spelen idag saknar riktig realism. Vad de menar med
detta är att det alltid förekommer detaljer, stora som små, som är realistiskt inkorrekta och
därmed förstör för det realistiska helhetsintrycket. ”Immersion is like a soap bubble: [e]ven
little discrepancies like an incorrect shadow will break the illusion of photorealism and thus
the immersion and the bubble are gone” (Masuch & Röber, 2005, s. 7).
Just realism i spel är dock ett ord som kan innebära många olika saker. Man kan tala om
exempelvis hur bra spelet simulerar fysikens lagar, eller hur verklighetstroget
beteendemönstret är hos en mänsklig non-player character (Masuch & Röber, 2005, s. 2).
Dessa exempel är dock något som spelaren lägger märke till först när denne börjat spela
spelet och fått interagera med spelets värld samt dess invånare. Det kanske mest uppenbara
och tydliga som man lägger märke till först i ett spel är hur pass realistisk spelets grafik är
(Low, 2001, s. 3). Det kan alltså ligga något i det som Low skriver, “… [t]he importance of
perception to us is captured in the old adage “seeing is believing”” (Low, 2001, s. 3).
Det är dock viktigt att skilja på realism i spel och realism som grafisk stil. När man talar om
realism i spel menar man just de exempel som nämndes tidigare angående hur väl spelet
simulerar fysikens lagar eller om spelaren kan interagera med spelvärlden på ett sätt som
påminner om hur vi kan interagera med världen omkring oss. När man talar om en realistisk
grafisk stil menar man endast hur den grafiska stilen har visualiserats.
Den realistiska grafiska stilen är väldigt beroende av den tekniska utrustning som finns att
tillgå, och är därmed även beroende av hur långt utvecklingen inom datorgrafik kommit. De
spel som ansågs ha realistisk grafik för tio år sedan, eller ännu längre tillbaka, kan idag anses
vara högt orealistiska i sin grafiska stil. Därför kan man spekulera i att de datorspel som idag
anses ha en hög realistisk grafik, exempelvis The Witcher 2 (2011) (se figur 2), kommer se
föråldrade och gamla ut inom bara några år. Detta kan då ses som en nackdel när det gäller
användandet av en realistisk grafisk stil i spel.

Figur 2 Från vänster till höger, Dead Space 2 (2011), The Witcher 2 (2011),
Metro 2033 (2010) och The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena (2009).
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I detta arbete har begreppen realism, samt en realistisk grafisk stil, syftat till att beskriva den
mån av realism som fotografier, digitala såväl som traditionella, förmedlar. Det vill säga
fotografier av verkligheten och den detaljrikedom dessa medför, exempelvis päls från ett djur
eller asfalt.
Då den praktiska delen av detta arbete fokuserade på texturer i samband med de grafiska
stilarna följer här en genomgång av vad som menas med begreppet realistiska texturer.
Dessa syftar till att beskriva texturer för spel som skapats med ett eller flera fotografier som
grund men där även en viss efterbehandling av fotografierna förekommit (van der Byl, 2003,
s. 18). Ett exempel på detta kan man se i en textur hämtad från spelet Bioshock 2 (2010) där
den detaljrikedom texturen har, med rost, smuts och olika, tydliga, material har arbetats
fram genom användandet av olika fotografier av verkliga ytor och objekt (se figur 3).
Realistiska texturer utgår alltså ofta ifrån fotografier som kombineras med varandra för att
skaparen ska kunna uppnå det resultat denne vill ha. Anledningen till att en viss
efterbehandling oftast förekommer i samband med realistiska texturer är för att få texturen
att passa in i spelvärlden tillsammans med alla andra realistiska texturer, vars grunder
kanske utgått ifrån andra fotografier och därför behöver anpassas så de får en enhetlig stil
(van der Byl, 2003, s. 17). Det kan även krävas efterbehandling av texturen av den anledning
att den ska kunna passa bättre in i spelet man ska använda den i.

Figur 3

Från vänster till höger, realistisk textur från spelet Bioshock 2 (2010)
och samma textur applicerad på tillhörande objekt.

2.5 Stiliserad grafisk stil
När man talar om att ett spel har stiliserad grafik brukar man vanligtvis syfta till att grafiken
har skapats med avsikt att inte efterlikna den realism vi kan se i verkliga världen. Detta kan
gälla för 3D-modeller så väl som texturer, där det tidigare kan vara i form av överdrivna,
karikerade silhuetter hos karaktärer (Nienhaus, 2005, s. 6) eller accentuerade drag i spelets
miljö. Ett exempel på allt detta kan man se i spelet The Legend of Zelda: The Wind Waker
(2003), där huvudkaraktären Link har oproportionerligt långa armar till sina korta ben samt
ett stort huvud, som barn brukar ha, för att visa på att han är av yngre ålder (se figur 4).
Stiliserad grafik i spel kan även innebära att grafiken nästan ser tecknad ut, som exempelvis i
spelet Ōkami (2007), där grafiken är starkt inspirerad av asiatiska bläckmålningar (se figur
4)2.
2Fler

exempel på spel som nämns i detta arbete och som använder sig av stiliserad grafik är Allods
Online (2010), Borderlands (2009), Borderlands 2 (2012), League of Legends (2009), Team Fortress
2 (2007), World of Warcraft (2004).
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Figur 4 Från vänster till höger, Ōkami (2007), World of Warcraft (2004), The
Legend of Zelda: The Wind Waker (2003) och Team Fortress 2 (2007).
För att på ett enkelt sätt beskriva tekniken som ofta används vid skapandet av stiliserade
texturer kan man dra paralleller till målningar av konstnärer. Precis som konstnärerna som
utövar diverse konstriktningar fascineras av förhållandet mellan ljus och färg, kan man se ett
samband med den stiliserade grafiska stilen, där förhållandet mellan ljus, färg och stil är
essentiell för upplevelsen, känslan och stämningen i spelet. Färg och färgkomposition spelar
även en viktig roll i texturer inom den stiliserade grafiken då man inte utgår ifrån någon
realistisk förlaga (fotografi) vid skapandet. Santella (2005, s. 2) menar att ett annat syfte
även är att göra det på ett simplifierat sätt för att tydligt skapa förståelse. För att beskriva
ytterligare en likhet som den stiliserade grafiska stilen har med riktig konst kan man se på
hur dessa målningar tenderar att se ut. Konstnärerna använder gärna starka färger och
arbetar med en stark penselföring där synliga penseldrag och färgklickar är återkommande
element. Detta kan liknas till texturer inom den stiliserade grafiken då man ofta kan skymta
penseldrag i texturerna och det är sällan som färgfält blandas i övergångar helt och hållet, de
lämnas gärna lite uppdelade och ”utklickade” (se figur 5).

Figur 5

Det går tydligt att se penseldrag och färgfält i denna stiliserade textur
föreställande sten, jord och trä.
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Ett begrepp som ofta dyker upp när man talar om stiliserad grafik, och som jag nämnt
kortfattat tidigare i arbetet, är Non-Photorealistic Rendering (NPR), vilket är en typ av
renderingsteknik vars syfte är att skapa grafik som inte är en imitation av verkligheten
(Santella, 2005, s. 7). Man kan förklara det som en teknik som avsiktligt avviker från
verkligheten genom att förvränga grafiken på ett uttrycksfullt, stiliserat, eller illustrerat vis
(Nienhaus, 2005, s. 1). De stilar NPR oftast försöker efterlikna är sådana som kan bevittnas i
konsttekniker som arbetats fram av konstnärer genom tiderna (Eng, Francke & Mitchell,
2007, s. 2), exempelvis blyertsskuggning eller tecknade serietidningar, något som Valve’s
Team Fortress 2 (se figur 4) effektivt inkorporerat då de tagit stor inspiration till sin grafiska
stil från reklambilder skapade under tidigt 1900-tal (Eng, Francke & Mitchell, 2007, s. 1).
Skillnaden mellan NPR och begreppet stiliserad är den att det förstnämnda är en teknik som
datorn tillämpar på redan färdigt material, alltså tar datorn färdiga modeller och texturer
och applicerar en effekt på dessa och därmed får resultatet att se stiliserat ut (Nienhaus,
2005, s. 2). Trots att spel som har en stiliserad grafisk stil i många fall använder sig av både
stiliserade texturer, stiliserade modeller och NPR är det dock viktigt att tänka på att detta
inte gäller för alla spel. Vissa uppnår helt enkelt det önskvärda stiliserade slutresultatet
endast med hjälp av stiliserade texturer samt modeller och man får därför inte anta att en
stiliserad grafisk stil är lika med ett måste att använda NPR3.
En fördel som kan komma i samband med användandet av en stiliserad grafisk stil på
texturer är att skaparen får friare händer. Man kan använda olika tekniker som baseras på
traditionella konsttekniker och därefter skapa detaljrikedom där det anses vara nödvändigt,
förstärka färger och lägga mer vikt på specifika detaljer i texturen för att förmedla en känsla
(Santella, 2005, s. 2). För att åter igen dra paralleller till konstnärer kan man se till Pablo
Picassos kända citat ”I paint objects as I think them, not as I see them.”
I detta arbete har begreppen stiliserad samt stiliserad textur använts för att beskriva den stil
på texturer i spel som här ovan har beskrivits och tydliggjorts. Det syftar till texturer som
skapats digitalt utan någon verklig förlaga, det vill säga fotografier.

Exempel på spel som har en stiliserad grafisk stil men inte använder sig av NPR är de tidigare
nämnda spelen League of Legends (2009) och World of Warcraft (2004).
3
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3 Problemformulering
Hurlbutt (2004, s. 17) menar att en viktig faktor för att vi ska bli skrämda är just realism, ju
högre realism grafiken i spelet har desto läskigare upplevs det att vara, då vi lättare kan
relatera till det. Använder ett spel en realistisk stil på sina texturer finns det en risk att
spelare jämför grafiken i spelet med det de ser i verkliga livet (Grünvogel, Grützmacher &
Wages, 2004, s. 2). Som tidigare nämnt så är monster ett av de mest framstående elementen
i survival horror-spel. Då dessa monster alltid är av onaturligt slag, ligger det då en svårighet
i att skapa texturer för dessa? Väljs det att skapa texturer med fotografier som grund kan det
finnas en risk för att det väcker någon sorts igenkännande hos åskådaren och därmed skapar
mindre trovärdighet då monstret i fråga är en främmande, orealistisk varelse som inte hör
hemma i vår värld, men som då bär en textur baserad på ett igenkännligt fotografi, alltså en
realistisk textur. Man kan därför spekulera kring det påstående att någonting uppfattas som
läskigare ju mer vi känner igen det och kan relatera till det. Det man då funderar över är de
motsägande tankarna kring monster, dess onaturliga slag och hur vi då relaterar till ett
sådant onaturligt element som ett monster, som ändå har en realistisk textur. Dessa tankar
ledde fram till följande problemformulering:
Kan valet av grafisk stil på texturer, i detta fall realistisk- och stiliserad stil, applicerade på
monster i datorspel tillhörande genren survival horror, påverka hur spelaren uppfattar
monster, samt hur känslor som rädsla, obehag och avsky förmedlas?

3.1 Metodbeskrivning
3.1.1

Arbetsmetod

För att kunna ge svar på problemformuleringen framställdes tre koncept på karaktärer i
form av monster. Dessa koncept baserades på, och ta inspiration ifrån, monster som finns i
survival horror-spel. Innan koncepten skapades sammanställdes därför en överblick av vad
för drag som är vanligt förekommande hos dessa monster. Anledningen till att det utgicks till
viss del från monster i redan existerande spel är för att de monster som sedan skapades i
samband med detta arbete, inte skulle kännas malplacerade i ett tänkt survival horror-spel.
Utifrån dessa tre koncept skapades sedan tre 3D-modeller. Slutligen texturerades dessa tre
3D-modeller på två olika sätt, ett som motsvarade en realistisk grafisk stil och ett som
motsvarade en stiliserad grafisk stil.
För sammanställningen av materialet som användes vid utvärderingen så renderades
stillbilder på monstren från den vinkel som framhävde texturerna på bästa möjliga vis. De
ljussattes även i en scen med belysning som gav en känsla av obehag, men som inte
mörklade för stora delar av monstret så texturen hamnade i skymundan.
3.1.2

Undersökningsmetod

Arbetet utvärderades med hjälp av en kvantitativ undersökningsmetod i form av en
enkätundersökning på Internet. Då denna undersökning gick ut på att testa den hypotes som
kommits fram till tidigare så var en kvantitativ undersökningsmetod lämplig, då Östbye m.fl.
(2003, s. 157) menar att denna typ av metod lämpar sig för just ”... att hitta samband och
strukturer ... eller att testa hypoteser som vi satt upp i förväg” (Östbye m.fl., 2003, s. 157). En
annan fördel vid enkätundersökningar som Östbye m.fl. (2003, s. 133) tar upp i boken
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Metodbok för medievetenskap (2003) är faktumet att respondenten är anonym, vilket kan
göra att denne vågar svara mer öppet på frågorna istället för att vara rädd att dömas.
Anledningen till att det avstods från att använda en kvalitativ metod var för att den metoden
är användbar vid insamlandet av data som behandlar människors värderingar och deras
handlande i olika situationer (Östbye m.fl., 2003, s. 99). En kvalitativ metod medför även att
man får kommentarer och väldigt personliga åsikter från informanterna under intervjun.
Östbye m.fl. (2003, s. 101) påpekar även att metoden redogör för sociala relationer. Denna
typ av datainsamling var inte det som ville uppnås med denna undersökning då jag ville se
ett numeriskt och mätbart samband.
Det var inte för avsikt att nå ut till en specifik målgrupp utan svar från respondenter i olika
åldrar och med olika mycket datorspelsvana var önskvärt, då jag ansåg det vara intressant
hur de uppfattar de grafiska stilarna, om de kan se någon tydlig skillnad på dem och kanske
även sätta fingret på exakt vad skillnaden är och hur det påverkar dessa monster, och de
känslor de är tänkta att förmedla. Jag gjorde enkäten främst tillgänglig på sociala medier,
exempelvis Facebook, då jag som tidigare nämnt ville ha svar från olika typer av människor
och dessa går att finna på Facebook. Det är även ett effektivt val då det är enkelt att be
respondenterna att dela med sig av enkäten till sina vänner och bekanta.
Inledningsvis fanns frågor som tar reda på variabler så som kön, ålder, datorspelsvana samt
hur bekanta de är med survival horror-genren. Dessa inledande frågor kommer vara slutna,
det vill säga att frågeformuläret kommer tillhandahålla de svarsalternativ som för denna
undersökning anses vara relevanta (Östbye m.fl., 2003, s. 142). Därefter visas ett bildpar åt
gången, där ett bildpar avser ett monster med de två olika texturerna applicerade. Till detta
får respondenterna svara på vilken version av monstret de anser vara mest motbjudande, de
får välja mellan bild A och bild B, och därefter får de möjlighet att motivera sitt svar. De får
även svara på om de tror monstret är av kvinnligt eller manligt kön. Slutligen kommer
enkäten ha vissa öppna frågor, något som Östbye m.fl. (2003, s. 142) rekommenderar då
man får mer nyanserade svar av respondenterna samt att enkäten upplevs vara mindre
enformig. I dessa frågor får respondenterna mer djupgående beskriva vilka attribut de anser
är motbjudande hos dessa monster samt om de anser att monster måste tillhöra ett kön.
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4 Relaterad/tidigare forskning
Då det är sparsamt med akademisk litteratur som berör texturer i datorspel och grafiska
stilar inom datorspel så fokuserade denna rapport mer på användandet av studier och
forskning inom andra akademiska ämnen, men som ändå var relevant för detta arbete.
En av de mest användbara böcker för detta arbete var Horror Video Games: Essays on the
Fusion of Fear and Play (Perron, 2009), där jag har fann mycket information rörande
datorspel inom genren survival horror. Boken är en sammanställning av många olika
uppsatser rörande survival horror-spel som genre, skräckens historia inom datorspel samt
vad som gör dessa spel utmärkande. Då boken tar upp så många olika delar av survival
horror-genren har det även varit lätt att hitta referenser till hur monster framställs i dessa
spel och vad som gör att de skrämmer spelaren på ett effektivt sätt. Denna bok har även
hjälpt mig att hitta ytterligare information om survival horror-genren då namnen på
författarna bakom uppsatserna kunde leda mig till annan litteratur de bidragit till.
För att kunna ta reda på vad vi menar med monster när vi talar om dem inom skräck var
boken Dark Reflections, Monstrous Reflections: Essays on the Monster in Culture (2008)
en riktigt användbar källa. Det är en samling med uppsatser som handlar om begreppet
monster och hur det används idag, speciellt inom media. Trots att boken består av många
olika uppsatser uppdelade på ett flertal delar, och behandlar allt från pedofili till monster
inom religion, så har det varit de uppsatser under del två i sammanställningen som varit till
störst hjälp för mig. Denna del handlar om monster i populärkultur så som film och
datorspel. En annan bok som även var väldigt användbar vid efterforskningen kring
monster, då monster främst inom skräcklitteratur, är The Philosophy of Horror or
Paradoxes of the Heart (Carroll, 1990). Denna bok innehåller information om vad vi anser
vara läskigt och obehagligt inom skräck och tar även upp varför monster är läskiga och vad
som gör att vi anser dem vara motbjudande.
Eftersom en stor del av detta arbete kretsade kring de två grafiska stilarna jag valde att
visualisera har det varit nödvändigt att kunna tydliggöra dessa för läsaren så det inte skulle
råda någon tvivel om vad skillnaden är mellan dem. Detta område är inte allt för omskrivet i
böcker eller annan litteratur, antagligen för att det är ett relativt nytt område, så detta
tydliggörande av de grafiska stilarna har därför skett med hjälp av artiklar och avhandlingar
som behandlar datorgrafik och olika datorrenderingar, exempelvis The Art of Seeing - Visual
Perception in Design and Evaluation of Non-photorealistic Rendering (2005) av Anthony
Santella som är doktor i datavetenskap. Problematiken som uppstod i och med beskrivandet
av de två grafiska stilarna var främst vad de skulle kallas vid för namn, då de inte har något
direkt myntat namn som används av alla. Dessa avhandlingar har därför även hjälpt mig att
komma fram till två begrepp som jag anser beskriver stilarna väl.
Fokus har även legat på att studera hur monster porträtteras, då rent visuellt, i survival
horror-spel idag. Då genren jag valde att titta på är väldigt specifik var det lättaste sättet att
gå tillväga helt enkelt att studera några stora speltitlar inom genren genom att spela dem,
titta på videoklipp där andra spelar dem, samt titta på bilder. Survival horror-spel som
frekvent nämns i detta arbete är Amnesia: The Dark Descent (2011) och Dead Space-serien.
Detta på grund av att jag fann att de spelen ansågs vara mycket populära bland spelare, samt
att de är relativt nysläppta på marknaden. En annan anledning till att just de spelen
studerades mycket i detta arbete var för att det har varit lätt att få tag i information i form av
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bilder och videoklipp från dessa spel av just den anledningen att de är så populära och
många spelar dem och därmed publicerar information om dem på Internet.
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5 Projektbeskrivning
Syftet med detta arbete har varit att ta reda på vilken av de två grafiska stilarna, realistisk
eller stiliserad, som på bästa sätt förmedlar känslor som obehag, rädsla, avsky och
vedervärdighet, när respektive stilar appliceras på monster.
Inledningsvis studerades monsters utseende från tre survival horror-spel samt de yttre
attribut de besitter. Anledningen till detta var på grund av att de monster som sedan
framställdes i detta arbete skulle passa in och kännas trovärdiga i ett tänkt survival horrorspel. Baserat på studien framställdes sedan koncept-skisser, en för varje monster. Konceptskisser är nödvändiga då de kan hjälpa till att ge en överblick över karaktären så man, i ett
tidigt stadie, kan se hur väl kompositionen av karaktären ser ut (Omernick, 2004, s. 7).
Utifrån dessa tre koncept-skisser skapades sedan tre monster i 3D. Därefter texturerades de
tre monstren på två olika sätt, ett som motsvarade en realistisk grafisk stil och ett som
motsvarade en stiliserad grafisk stil. Slutligen ljussattes monstren i en scen och stillbilder
renderades ut på dem i en vinkel som var fördelaktig för texturen.

5.1 Förstudie
Förstudien till detta arbete gick, till störst del, ut på att studera hur monster i survival
horror-spel ser ut, det vill säga vilka yttre attribut de besitter. Detta eftersom jag valde att ta
inspiration från de monster som finns i survival horror-spel för att framställa mina tre egna
koncept-skisser på monster. Anledningen till detta är för att de monster som sedan skapades
i detta arbete inte skulle kännas malplacerade i ett tänkt survival horror-spel, utan att någon
som är bekant med genren skulle kunna förknippa monstren som framställdes i detta arbete
med monster från befintliga survival horror-spel.
Amnesia: The Dark Descent (2011) och Dead Space-serien är tre survival horror-spel som
tidigare nämnts i detta arbete. Som nämndes i kapitel 4, Relaterad/tidigare forskning, är
dessa tre spel lämpliga att studera då spelen anses vara mycket populära bland spelare, samt
att de är relativt nysläppta på marknaden, vilket gör det lätt att hitta information och bilder
från spelen. Dessa tre survival horror-spel valdes därför ut, vars monster sedan studerades.
Studien av monstren blev möjlig främst genom spelens egna wikipedia-hemsidor4. Trots att
jag själv spelat alla tre spel som studerades så är det svårt, som spelare, att stanna upp och ta
en titt på monstren eftersom de gärna inte står stilla. Därför valde jag att vända mig till
wikipedia-sidorna som, trots att den inte är drivna av de officiella spelskaparna av spelen,
ändå är relativt korrekt och rik på information. Främst skärmdumpar och övriga bilder,
tillgängliga på wikipedia-sidorna, på monstren var till störst nytta.
5.1.1

Studie av monster i Dead Space-serien

I Dead Space-serien kallas de monster spelaren slåss mot för necromorphs. De är
återupplivade människokroppar som blivit infekterade av ett utomjordiskt virus. Jag valde
att studera karaktärsdesignen, det vill säga vilka yttre attribut de besitter, hos sex stycken
monster ur spelserien. Något som alla sex monster i Dead Space-serien har gemensamt är
Dead Space-wikipedia finns tillgänglig på: http://deadspace.wikia.com/wiki/Main_Page.
Amnesia: The Dark Descent-wikipedia finns tillgänglig på:
http://amnesia.wikia.com/wiki/Amnesia:_The_Dark_Descent_Wiki.
4
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att de har mänskliga attribut. Det går att se mänskliga drag hos vart och ett av dem, om det
så är tydliga drag så som ett huvud eller en arm, eller mer subtila drag som är aningen
svårare att upptäcka, men som ändå finns där (se figur 6). Flertalet av dem saknar käke och
har istället endast ett stort hål. Studerar man dessa sex monster kan man även lägga märke
till att fem av dem har gaddar eller spetsiga ben som sticker ut av något slag. Detta är lättast
att lägga märke till om man tittar på monstrens silhuetter (se figur 6).
Monstren är även väldigt beniga och kotor syns på många av dem. Detta yttre attribut beror
antagligen på att monstren muterats från människor och när deras lemmar växt så har vissa
ben penetrerat huden. I samband med att de är så beniga är några av dem även väldigt smala
och deras lemmar är längre än hos en vanlig människa.
Tittar man på de färger som använts för monstren i Dead Space (2008) så ser man att
mycket ljusa färger används, så som ljusrosa och ljusgul samt benvit och beige. Brutemonstret avviker dock från dessa färger och är istället grå, men man kan se spår av de rosa
färgerna i de öppna såren monstret har på armarna och nacken.

Figur 6 Från vänster till höger, övre raden, Brute-monster, Pregnant-monster,
Infector-monster, nedre raden, Leaper-monster, Guardian-monster, Explodermonster, alla från spelet Dead Space (2008).
Även spelet Dead Space 2 (2011), uppföljaren till Dead Space (2008), valdes att undersökas
och där valdes tre monster ut vars yttre attribut sedan studerades. Två av dessa monster,
Stalker- och Puker-monstren, har långa klo-liknande fingrar på händerna och Stalkermonstret har även liknande klor som fötter (se figur 7). Crawler-monstrets (se figur 7) rygg
är en stor varfylld böld som nästan är lika stor som monstret själv.
Dessa tre monster har ett mycket mer dämpat färgschema än de sex monstren i första spelet.
De är till största del färglagda med dova, gråa färger som skiftar i rosa, blått eller gult. Detta
ger ett intryck av att monstren har varit döda väldigt länge. De öppna sår deras kroppar är
täckta med saknar blod och ser istället köttiga och seniga ut, till skillnad från de sex
monstren i Dead Space (2008) vars öppna sår är fyllda med blod i en klarröd färg.
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Figur 7
5.1.2

Från vänster till höger, Stalker-monster, Crawler-monster, Pukermonster, alla från spelet Dead Space 2 (2011).

Studie av monster i Amnesia: The Dark Descent

De vanställda monster man stöter på i spelet Amnesia: The Dark Descent (2011) kallas för
Gatherers, ett namn de fått eftersom de är själlösa varelser vars enda mål är att skörda
människoliv. Detta spel innehåller långt ifrån lika stort antal monster som Dead Spaceserien och var därför lättare att få en överblick över. I Amnesia: The Dark Descent (2011)
finns det endast två olika versioner av monster som dyker upp under spelets gång och därför
valdes det att studera dem båda och de yttre attribut de besitter. Monstren kallas för Brute
respektive Grunt och bådas utseende för tankarna till en människa direkt. Vid första anblick
är ett tydligt attribut båda har gemensamt att deras huvuden har blivit skadade på något vis.
Grunt-monstrets mun har fläkts öppen och monstret saknar även käke (se figur 8). Det
andra monstrets huvud är i mycket värre kondition då det framställs som kluvet på mitten.
Det för tankarna till hur bladen på en ros är arrangerade.
Båda monstren visar mycket hud, då främst Grunt-monstret. Detta monster har endast
några föga täckande läder-remmar som klädesplagg och döljer sina nedre regioner med hjälp
av hängande hudveck (se figur 8). Grunt-monstret, däremot, bär ett plagg i metall och dess
hud är täckt av stora bölder och öppna, köttiga sår.

Figur 8 Från vänster till höger, Grunt-monster, närbild på Grunt-monstrets
ansikte, Brute-monster, alla från spelet Amnesia: The Dark Descent (2011).
5.1.3

Sammanställning av gemensamma yttre attribut

Sammanfattningsvis märktes det att en stor gemensam nämnare för alla monster från både
Dead Space-serien och Amnesia: The Dark Descent (2011) var att monstren har mänskliga
drag eller mänskliga kroppsdelar. Kroppsdelarna är ofta avkapade, vridna eller har gått ur
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led. Lemmar har omvandlats till vapen, något man kan se på Brute-monstret i Amnesia: The
Dark Descent (2011), så väl som hos de flesta monster i Dead Space-serien.
En annan återkommande grafisk detalj hos monstren är motbjudande attribut som
involverar hud. Monstren har lös hud som hänger, tjocka hudveck och stora öppna skärsår
fyllda med blod och var. Även stora och motbjudande bölder och cystor är en gemensam
nämnare som går att hitta hos flera monster i Dead Space-serien samt hos ett av monstren i
Amnesia: The Dark Descent (2011). Många av monstrens ansikten har även skadats, då
främst munnen eller nedre delen av ansiktet, det vill säga käken eller hakan. Dessa är
antingen ur led eller fattas helt.
Trots att alla monster som studerades har mänskliga attribut finns det en avsaknad av hår på
alla monster, både kroppsbehåring samt hår på huvudet. Detta var något jag fann intressant
eftersom det då kan funderas över om avsaknaden av hår är något som anses vara
skrämmande.
Ser man till valet av färg för monstren i de studerade spelen är en vanligt förekommande färg
beige. Många monster visar mycket hud, dock sträcker sig nyansen på den beige huden från
ljust rosa till mörkare gulgrön. Sår på monstrens hud är ofta fyllda med klarrött blod och i de
fall de inte är det är såren köttiga istället.

5.2 Karaktärsdesign av Benmonstret
Benmonstret är det monster som är allra minst människolikt av alla tre. Det som, från
början, i det tidiga koncept-stadiet, förde tankarna till en förvrängd människa försvann
senare vid färdigställandet av koncept-skissen. Trots detta kan man ändå se att
Benmonstrets torso är en mänsklig bröstkorg täckt med tjocka hudveck. Då lös och
hängande hud var något vanligt förekommande hos monstren i de survival horror-spel som
studerats valde jag att ge Benmonstret lös hud som hänger längs med halsen och ned på
magen. Inspiration till Benmonstrets ögon, som är av väldigt utomjordiskt slag, hämtades
från Grunt-monstret i Amnesia: The Dark Descent (2011), vars ögon påminner starkt om
reptilögon (se figur 8).
Leaper-monstret i Dead Space (2008) har inga ben utan endast två armar. Detta var något
jag ansåg skulle vara intressant att inkorporera hos Benmonstret. Dock, för att undvika allt
för mycket likhet med monstret i Dead Space (2008), blev valet istället att ge Benmonstret
endast två ben och inga armar. Benmonstret hämtade ytterligare inspiration från ett monster
i Dead Space (2008). Guardian-monstret (se figur 6) saknar käke och istället är munnen
avlång, öppen och leder ned på monstrets kropp. Benmonstrets mun är av liknande karaktär
med slappa hudflikar som omger munnen.
Benmonstrets färgschema är inspirerat av de rosa färgerna på skinn man kan se på de
studerade monstren. För att förstärka känslan av att Benmonstret är en främmande varelse
så gavs dock stora delar av skinnet en mörklila färg. Denna färgteckning är lik den man kan
se hos tropiska grodor av olika slag, något som bidrar till att Benmonstret känns mer djuriskt
och obehagligt. Färgen grön är nästan helt avstådd ifrån då den anses ha en lugnande effekt
(Zammitto, 2005, s. 5). Färgen grön anses även ge en känsla av säkerhet, harmoni och
fredlighet (Eiseman, 2000, s. 44).
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Figur 9

Slutgiltig koncept-skiss på Benmonstret.

5.3 Modellering av Benmonstret
Inledningsvis följer här en kort genomgång av uttryck och ord som är relevanta för grundlig
3D-modellering. Därefter följer arbetsprocessen för skapandet av Benmonstret i 3D.
Inom 3D-modellering talar man om att 3D-modellerna består av polygoner. En vertex (se
figur 10) är en punkt som befinner sig i en tredimensionell rymd. Placerar man ut två
vertices bildas, mellan dem, en edge (se figur 10). Placerar man slutligen ut en tredje vertex
så bildas, mellan dessa tre vertices, sammankopplade av edges, en face (se figur 10). En
polygon, eller face, är en yta i en tredimensionell rymd som binds samman av vertices och
edges (McKinley, 2005, s. 14).

Figur 10 Från vänster till höger, en vertex markerad i gult, en edge markerat i
orange, en face markerad i grönt.
Ett vanligt arbetssätt vid skapandet av karaktärer eller objekt för spel är att en
högpolygonmodell först skapas i ett datorprogram. Uttrycket högpolygon har ett
motsvarande uttryck på engelska som är highpoly, ett uttryck som används för att beskriva
en 3D-modell som består av ett såpass högt antal polygoner att det inte skulle vara lämpligt,
eller möjligt, att använda i ett spel. För att kunna ha nytta av en högpolygonmodell i ett spel
använder man högpolygonmodellen för att, via texturer, projicera detaljarbete från
högpolygonmodellen till en lågpolygonmodell, anpassad för användning i real-tid.
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5.3.1

Högpolygonmodellering

Högpolygonmodellerna valde att skapas i datorprogrammet ZBrush 4 (Pixologic 2012).
Arbetet inleddes genom att importera de tidigare framställda koncept-skisserna av monstren
i programmet för att kunna använda dem som en sorts ritning. Med dessa på plats användes
ett av ZBrush verktyg, kallat ZSpheres. Dessa fungerar motsvarande till hur man bygger en
skelett-stomme av metall för en skulptur i riktig lera. Därefter byggdes modellen på med mer
detaljer, något som blev möjligt ju mer polygonantalet ökades (se figur 11).

Figur 11

Progressionsbilder på högpolygonmodelleringen av Benmonstret.

Benmonstrets karaktärsdesign är av väldigt symmetrisk natur. Detta underlättade
högpolygonmodelleringen avsevärt då mycket av detaljerna som modellerades kunde
användas för båda sidorna av monstret. För att undvika att modellen skulle bli helt och hållet
symmetrisk på båda sidorna ändrades dock vissa detaljer i efterhand, så som Benmonstrets
ögon, som är spridda över ansiktet. Även några hudveck, som täcker Benmonstrets torso,
arbetades om för att stärka känslan av asymmetri.

5.4 Texturering av Benmonstret
För textureringsprocessen av Benmonstret var det användbart att ha en koncept-skiss att
utgå ifrån. Eftersom Benmonstrets färger redan var framtagna i konceptet behövdes inte
extra tid läggas på att fundera ut tänkbara färgkombinationer.
5.4.1

Realistisk textur

Leigh Van Der Byl, en texturkonstnär som sedan 2006 jobbat inom filmbranschen och som
skapat otaliga texturer för filmer som använder sig av 3D-modeller, har sammanställt en
guide över hur man på bästa sätt skapar realistiska texturer. Denna guide var till stor nytta
under arbetet med de realistiska texturerna då det gav vissa riktlinjer att följa samt pekade
ut punkter i skapandet som var viktigt att ha i åtanke. Denna guide användes för alla tre
realistiska texturer för att ge en sammanhängande känsla.
Framställandet av den realistiska texturen för Benmonstret inleddes med sökandet efter
fotografier av diverse material som finns tillgängligt på Internet, då realistiska texturer ofta
utgår ifrån fotografier som kombineras med varandra för önskat resultat ska kunna uppnås
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(van der Byl, 2003, s. 17). Lämpligast är att vända sig till hemsidor som CG Textures5, då
dessa sidor har ett stort utbud av gratis fotografier som kan användas. Fotografier från dessa
hemsidor användes till arbetet med alla tre realistiska texturer för de respektive monstren.
För att skapa ett intryck av att Benmonstret inte är något från denna värld valdes det att
implementera fotografier av fjäll. Dessa fjäll syns endast ytterst lite, men bryter upp texturen
och ger den mer djup och liv. För att ge ytterligare ett intryck av något främmande så
användes ett fotografi föreställande frostat glas, som bearbetades och anpassades för att få
en jämn effekt över hela monstrets textur. Dessa val av fotografier berodde på att jag inte
ville använda mig av typiska hud-fotografier då risken är att den känns igen för lätt då vi är
mycket medvetna om hud och hur det ser ut. Eftersom detta monster är det som är minst
relaterat till en människa ansåg jag det lämpligt att tänka utanför ramarna och använda
fotografier som inte föreställer något organiskt material alls.

Figur 12 Färdig realistisk textur för Benmonstret.
5.4.2

Stiliserad textur

Då jag ansåg det vara olämpligt att skapa de stiliserade texturerna utifrån mina egna
preferenser valde jag att söka efter en motsvarande guide som den jag fann rörande de
realistiska texturerna. Detta visade sig vara avsevärt svårare då stiliserade texturer inte
riktigt följer några regler, på samma vis som realistiska texturer gör, förutom att de inte
siktar på realism och istället tenderar att vara väldigt färgglada. Slutligen fann jag en kort
guide som beskriver framställandet av stiliserade texturer till datorspelet Dota 2, ett
multiplayer online battle arena-spel, skapat av Valve Corporation, som ännu inte släppts.
Denna guide användes till alla tre stiliserade texturer.
De stiliserade texturerna skapades i programmet Adobe Photoshop CS6 (Adobe, 2012) med
hjälp av programmets digitala målningsverktyg. För att framkalla känslan av penseldrag i
texturen används en digital pensel med hårda kanter som leder till att resultatet blir mer
grovt.
5

http://www.cgtextures.com
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Under skapandet av den stiliserade texturen till Benmonstret fokuserades det främst på att
arbeta in skuggor för att ge djup till texturen. Det ljusrosa skinnet på Benmonstret hölls
väldigt simpelt i färgskiftning eftersom jag ville ge intrycket av att den huden är len, nästan
som sammet. I Benmonstrets lila skinn, däremot, arbetade jag medvetet in mer kontrast, då
speciellt skuggor, då det var viktigt att visa på att de hudveck som täcker hela Benmonstrets
torso är tjocka och ljus skulle inte kunna lysa in mellan hudvecken.

Figur 13 Färdig stiliserad textur för Benmonstret.

5.5 karaktärsdesign samt modellering av Stormonstret
För Stormonstret ville jag framställa ett monster med robust kropp. Därför har Stormonstret
inspirerats av Brute-monstret i Dead Space (2008) (se figur 6), ett monster vars överkropp
dominerar och därmed skapar en intressant silhuett. Spencer (2008, s. 99) menar att
silhuetten är en väldigt viktig aspekt när det kommer till att skapa karaktärer då det är det
första vår hjärna tolkar när vi ser karaktären (Spencer, 2008, s. 99).
Stormonstret är täckt med bölder. Inspirationen till dessa kom från gamla medicinska
teckningar6 då dessa var väldigt noggrant utförda samt gav ett motbjudande intryck trots att
de var endast teckningar. Som det beskrivs i kapitel 2.3.1 Hur skrämmande varelser
porträtteras i skräckgenren, så är detta vanligt förekommande inom skräckfilmsgenren body
horror, där fokus ligger på kroppsvätskor, så som var och blod. Bölder är då en indikation på
att någon sorts kroppsvätska befinner sig under huden och vill ut.
Gul färg som skiftar i grönt eller brunt tenderar att ge ett intryck som är av negativ natur då
det för tankarna till smuts eller orenheter (Fagerholm, 2009, s. 14). Därför valdes denna typ
av färg för att användas på Stormonstrets bölder, många av de bölder man såg på monstren i
Dead Space-serien var även i någon nyans av gul. Huden på Stormonstret som omger
bölderna målades i en aningen mörkare röd färg för att visa på att dessa områden av huden
är inflammerade. Stormonstrets hudfärg skiftar i gult, men är främst ljusrosa.

6

http://images.vintagemedstock.com/-/galleries/diseases/
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Figur 14 Slutgiltig koncept-skiss på Stormonstret.
5.5.1

Modellering av Stormonstret

Även detta monster skapades med hjälp av ZSpheres som fungerade som en stomme att fylla
ut modellen på (se figur 15). Inget av monstren har en skiss över hur se ser ut bakifrån så när
det kom till att modellera stormonstrets baksida fick lite kreativitet användas. Det mest
självklara var att ge Stormonstret en stjärt då avsaknaden av stjärt gav Stormonstret
utseendet att det bar blöja.
För detta monster var det dock ett yttre attribut som avvek från koncept-skissen. På konceptskissen har Stormonstret hängande bölder från dess händer. Dessa modellerades först på
monstret, (se figur 15), men togs senare bort då de inte gav ett intryck utav bölder utan
snarare droppande slem, något som inte var önskvärt.

Figur 15 Progressionsbilder på högpolygonmodelleringen av Stormonstret.

5.6 Texturering av Stormonstret
Stormonstrets hud, specifikt färgen, ser relativt mänsklig ut på koncept-skissen, till skillnad
från exempelvis Benmonstret. För Stormonstret så resulterade detta i att den realistiska
texturen skiljer sig, rent färgmässigt, från den stiliserade då den realistiska skulle förhålla sig
mer till verkligheten än den stiliserade texturen, där färger kunde utforskas på ett djupare
plan för att framhäva detaljer och en känsla.
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5.6.1

Realistisk textur

För detta monster ville jag skapa en ganska grov hud som grund, något som skulle passa till
monstrets grova kroppsbyggnad. Fotografier på citronskal samt äppelskal kombinerades för
huden. Mönstret på stormonstrets händer, och även på axlarna, är intressant. Det lades till
väldigt sent i processen eftersom monstret såg väldigt naket och enfärgat ut. Jag ville ge
monstrets textur mer djup samt bryta upp dessa delar på kroppen från den hud på monstret
som inte är täckt med bölder. Idén dök upp att, även här, använda någon sorts fruktskal,
denna gång ett fotografi på en honungsmelon. Just fruktskal verkar ge en intressant yta och
eftersom det inte är någon sorts hud ansåg jag att det fungerade bra till Stormonstret som
ska upplevas som en varelse av onaturligt slag.

Figur 16 Färdig realistisk textur till Stormonstret.
5.6.2

Stiliserad textur

Stormonstrets stiliserade textur innehåller mycket kontrast. Fokus låg på att framhäva
nyanser och övergångar i färgerna. Viktigt var dock att komma ihåg att hålla den stiliserade
texturen på en simplifierad nivå. Detta eftersom det är viktigt för den stiliserade grafiska
stilen att tydligt skapa förståelse utan onödiga detaljer (Santella, 2005, s. 2). Det valdes att
satsa på klara färger som beskriver egenskaperna hos det som sker i huden på Stormonstret.
Exempelvis målades bölderna med en klar röd färg ytterst och sedan en ljusgul färg i mitten.
Detta för tankarna till bölder, vars kanter är inflammerade, som är fyllda med var och är på
väg att spricka. Även huden under bölderna målades röd, dock en mörkare nyans.
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Figur 17 Färdig stiliserad textur för Stormonstret.

5.7 Karaktärsdesign samt modellering av Hudmonstret
Hudmonstrets karaktärsdesign är främst inspirerat av Guardian-monstret i Dead Space
(2008). Detta monster har en sorts öppning på magen, något som jag upplevde obehagligt
och motbjudande. Tanken var att Hudmonstret skulle ha öppningar i huden där något
oidentifierbart befann sig. Dessa öppningar framhävdes genom att ”linda in” dem i
överflödig hud. Detta ledde till att Hudmonstrets karaktärsdesign blev väldigt naken, något
som inte spelar stor roll då monstret är av onaturligt slag. Hudvecken på Hudmonstrets
framsida hänger ned och täcker monstrets nedre delar, som Grunt-monstret i Amnesia: The
Dark Descent (2011), (se figur 8).
När det var dags att fundera ut vilka färger som Hudmonstret skulle ha så föll tankarna
direkt till den färgskala som Leaper-monstret i Dead Space (2008) har. De prominenta
färgerna för det monstret är ljusrosa, beige och röd. Dessa kändes rätt i relation till
karaktärsdesignen då Hudmonstret är täckt i hud. Valet blev då att låta huden vara ljusrosa
och inkorporera den röda färgen som blod som sipprar ut från de stora brosk-fyllda hålen i
huden. Just den röda färgen ansåg jag var viktig då det är den färg som har allra starkast
påverkan på oss (Anderson Feisner, 2006, s. 121). Färgen drar till sig uppmärksamhet och är
svår att missa. Den anses även vara krävande och aggressiv (Grönholm, 2010, s. 3).
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Figur 18 Slutgiltig koncept-skiss på Hudmonstret.
5.7.1

Modellering av Hudmonstret

Högpolygonmodelleringen av Hudmonstret börjades, även den, med hjälp av ZSpheres och
utgick starkt ifrån koncept-skissen. Första klara versionen av monstret saknade dock alla
små hudveck som är närvarade på konceptet, (se figur 19), därför fick modellen omarbetas
lite och fler hudveck lades till för att maximalt inkorporera det attributet ifrån de studerade
monstren.
Även detta monster saknade en koncept-skiss över hur det såg ut bakifrån. Valet var att
endast låta alla hudveck som hänger ned på framsidan fortsätta löpa runt midjan och bilda
ett sorts bälte av hud. Detta ledde till att Hudmonstret, i modelleringsprocessen, blev lite lik
Grunt-monstret från Amnesia: The Dark Descent (2011), vars hud fungerar som kläder.

Figur 19 Progressionsbilder på högpolygonmodelleringen av Hudmonstret.
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5.8 Texturering av Hudmonstret
Under textureringsprocessen för Hudmonstret skapades den realistiska texturen först. Detta
eftersom det kändes som att skapandet av den stiliserade texturen, där efter, skulle gå lättare
då man arbetat mycket med den realistiska texturen som redan innehåller information om
hur ljuset faller på hudvecken och liknande.
5.8.1

Realistisk textur

Väldigt neutrala fotografier valdes som grund för Hudmonstrets hud. Eftersom en så stor del
av monstret är täckt med huden så fanns det risk att allt för detaljerade fotografier skulle
göra den realistiska texturen rörig att se på. Fotografierna föreställde människohud samt
läder som, efter lite arbete, fungerade väldigt bra och gav en känsla av ganska tjock och
stram hud.
Hudmonstrets hud är väldigt blek, något som kontrasterar med det röda blodet som sipprar
ur dess broskfyllda öppningar. För detta monster var det viktigt att det mindre intressanta,
det vill säga all blek hud, inte dominerade i kontrast till blodet och brosket eftersom dessa är
monstrets huvudsakliga motbjudande attribut. Fokus lades på att framhäva brosket på ett
sätt så att det skulle vara det första som man ser när man tittar på monstret. Detta gick till på
så vis att brosket ramades in av mörkrött blod som drar ögats uppmärksamhet till sig (se
figur 20).

Figur 20 Färdig realistisk textur till Hudmonstret.
5.8.2

Stiliserad textur

Arbetet med den stiliserade texturen för Hudmonstret gick främst ut på att framhäva alla
hudveck. Eftersom en viktig del av stiliserade texturer är arbetet där skuggor och högdagrar
målas in i texturen för hand var detta något som mycket tid fick läggas ned på. Färgerna som
användes utgick mycket ifrån koncept-skissen, främst av den anledning att dessa kändes
passande för användandet i en stiliserad textur. Dock valdes det att inkorporera mer skuggor
mellan hudvecken för att skapa en intressantare textur. Arbetssättet var snabbt och
impulsivt, eftersom ett signalement för stiliserade texturer är grova penseldrag. Det snabba
arbetssättet med penslarna gjorde det möjligt att få fram dessa grova penseldrag.
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Då Hudmonstrets hud är tänkt vara lite glansig och slemmig fick detta inkorporeras i
texturen genom att måla små vita partier på delar av monstret som skulle glänsa om man
lyste en lampa på det.

Figur 21 Färdig stiliserad textur till Hudmonstret.

5.9 Sammanställning av bilderna
Intressant ljussättning av 3D-karaktärer och miljöer är viktigt då det hjälper till att bringa
fram former (Omernick, 2004, s. 158). Detta var viktigt för de realistiska texturerna, för att
få dem att framstå som trovärdiga. För att kunna ge extra djup till de realistiska texturerna
så skapades en normal map för varje monster. En normal map är en sorts textur som
exempelvis kan utvinnas genom att projicera detaljer från en högpolygonmodell till en
lågpolygonmodell. En normal map stärker detaljer på 3D-modeller och bidrar till en illusion
om att extra geometri finns (se figur 22).

Figur 22 Från vänster till höger, Benmonstret utan normal map applicerad,
Benmonstret med normal map applicerad.
Monstren ljussattes med en low-key ljussättning. Denna typ av ljussättning är vanlig inom
skräckfilm då den bidrar till att skapa höga kontraster mellan högdagrar och skuggor. Denna
typ av ljussättning kan dock leda till för mörka bilder där det är svårt att avgöra små detaljer
och då den viktigaste aspekten var att framhäva monstrens texturer valde jag att inte
använda en low-key ljussättning fullt ut.
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5.10 Summering av arbetsprocessen
Nedan följer en övergripande summering av arbetet samt en sammanfattning av
genomförandet. Där efter följer de slutgiltiga bilderna på de tre monstren. För att se
bilderna, i större format, på de färdigställda monstren, se Appendix A.
Med inspiration från survival horror-spel skapades koncept-skisser på tre monster. Dessa
skisser låg som grund till skapandet av monstren i 3D. Dessa monster texturerades därefter
med två olika texturer vardera, en realistisk samt en stiliserad. Arbetet resulterade i tre
färdiga 3D-modeller av monstren med varsin tillhörande realistisk- samt stiliserad textur.
Sammanfattningsvis gick hela arbetsprocessen mycket bra. Arbetet flöt på smidigt från
framställandet av koncept-skisserna ända till renderingen av de färdiga bilderna. 3Dmodellerna blev mycket lika koncept-skisserna vilket underlättade under textureringsprocessen då det alltid fanns en tydlig, och lik, förlaga att luta sig tillbaka på. Det enda
monstret som inte blev exakt som på sin motsvarande koncept-skiss var Stormonstret och
dess hängande bölder från händerna. Dock anser jag att det var ett bra val att ta bort dem då
de inte tillförde något till känslan av bölder som jag ville förmedla.
Skapandet av texturerna gick, även det, som planerat och inga större problem stöttes på.
Texturerna med en stiliserad grafisk stil var de som tog allra längst tid att framställa
eftersom de målades för hand. Svårigheten i att måla dem för hand, anser jag, ligger i att det
är viktigt med en känsla för vad som ser bra ut samt att även kunna använda en
målningsteknik som lever upp till den grafiska stilen. Detta var inte något som behövdes
tänkas på, på samma sätt, vid skapandet av de realistiska texturerna, då dessa mer handlar
om att kombinera fotografier.
En fråga som ställdes under kapitel 3, Problemformulering, var huruvida det ligger en
svårighet i att skapa texturer för monster, då de alltid är av onaturligt slag. Detta kan
bekräftas då svårigheter stöttes på när val av fotografier, för användning till de realistiska
texturerna, genomfördes. Det var svårt att tänka bortom det faktum att monstrens hud är
just hud och det ledde till att många fotografier föreställande hud användes. Detta försöktes
dock brytas upp genom användandet av fotografier föreställandes läder, glas samt fruktskal,
för att skapa en känsla av att dessa monster är av onaturligt slag.

Figur 23 Från vänster till höger, Benmonstret med den realistiska texturen, samt
Benmonstret med den stiliserade texturen.
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Figur 24 Från vänster till höger, Hudmonstret med den realistiska texturen,
samt Hudmonstret med den stiliserade texturen.

Figur 25 Från vänster till höger, Stormonstret med den realistiska texturen,
samt Stormonstret med den stiliserade texturen.
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6 Utvärdering
I detta kapitel presenteras resultatet av den undersökning som genomfördes för att kunna ge
svar på frågeställningen som togs fram i kapitel 3, Problemformulering. Därefter följer en
analys samt en diskussion kring undersökningen.
Fokus för detta arbete har legat på om valet av grafisk stil på texturer kan påverka hur
spelaren uppfattar monster, samt hur känslor som rädsla, obehag och avsky förmedlas. De
grafiska stilarna som använts i detta arbete är den realistiska grafiska stilen samt den
stiliserade grafiska stilen. Dessa stilar applicerades, i form av texturer, på monster som
sedan var grunden i den undersökning som utfördes.

6.1 Frågeformulärets uppbyggnad
Undersökningen valdes att utföras genom ett enkätformulär som distribuerades på Internet.
Enkäten bestod av femton frågor där de tre första frågorna var generella inledningsfrågor.
Sex av de frågor som följde därefter var utformade som slutna frågor och de tre sista var
öppna frågor. Se bilaga 1 för enkätformuläret som användes vid undersökningen.
Innan respondenterna fick svara på frågorna visades en text som beskrev att
undersökningen gick ut på att se hur valet av grafisk stil påverkar monster inom en specifik
genre, detta för att leda de deltagande en bit på vägen så de skulle ha i åtanke vad som
ansågs vara viktigt att få fram senare i de öppna frågorna.
Enkätens första generella inledande fråga berörde ålder. Den andra frågan handlade om kön,
något som ansågs vara intressant att studera resultatet på. Tredje frågan gällde hur stor vana
av survival horror-spel respondenterna har. Denna fråga ställdes för att kunna se om de med
större vana av spel inom nämnda genre uppfattade monstren, och stilarna, annorlunda
jämfört med de som inte kände till genren, eller aldrig spelat ett survival horror-spel.
Efter de tre inledande frågorna var enkäten uppbyggd på ett sätt som presenterade varje
monster för sig på en egen sida i enkäten. Benmonstret presenterades först med den
stiliserade texturen, därefter samma monster igen, men med realistisk textur. Andra
monstret som presenterades var Hudmonstret med den realistiska texturen, därefter med
den stiliserade. Sist presenterades Stormonstret med den realistiska texturen, därefter med
den stiliserade. Respondenterna ombads, på varje sida, att studera bilden på monstret och
därefter bestämma hur väl de ansåg fem ord passa in på monstret. De fem orden var
rangordnade på ett sätt som beskrev hur pass hemskt de tyckte monstret var. Orden var, inte
läskig, obehaglig, skrämmande, motbjudande och avskyvärd, och presenterades i den
ordningen. Dessa ord fick respondenterna placera in på en skala från mycket dåligt till
mycket bra, beroende på hur bra de ansåg ordet stämma på monstret. Skalan bestod av fem
alternativ som var följande, mycket dåligt, dåligt, neutralt, bra, mycket bra (se tabell 1).
Alternativet i myten av skalan, neutralt, syftade till att beskriva känslan av att ordet varken
ansågs passa in bra eller dåligt på monstret utan var lika mycket bra som dåligt, eller helt
enkelt var neutralt.
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Tabell 1 De fem orden listade till vänster samt de fem orden på skalan överst.
Efter dessa sex slutna frågor så visades en bild med både den realistiska- och den stiliserade
versionen av Benmonstret bredvid varandra, då respondenterna fick svara på vilken version
av monstret de ansåg var läskigast. De fick även motivera sitt val med egna ord i en öppen
fråga. Därefter fick de upprepa denna process för Hudmonstret samt, slutligen,
Stormonstret.

6.2 Respondenterna
Trettioåtta personer svarade på enkäten som fanns tillgänglig på Internet via Facebook
mellan 17 april och 24 april. Av dessa trettioåtta var det inget svar som behövdes tas bort då
alla svar var seriösa samt användbara.

Tabell 2 Ålder hos respondenterna.
Tjugosju personer (71 %) av de trettioåtta respondenterna är av manligt kön och elva
personer (29 %) är av kvinnligt kön. Trettiotvå personer (84 %) är i åldrarna sexton till
tjugofem, fem personer (13 %) är i åldrarna tjugosex till trettiofem samt en person (3 %) är i
åldern trettiosex till femtiofem.
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Tabell 3 Vana av survival horror-spel hos respondenterna.
På frågan om hur bekanta respondenterna är med datorspel inom survival horror-genren
svarade sexton personer (42 %) att de spelar survival horror-spel då och då. Fjorton personer
(37 %) angav att de har spelat ett survival horror-spel någon enstaka gång. Fyra personer (11
%) svarade att de spelar survival horror-spel väldigt ofta. Två personer (5 %) angav att de
aldrig har spelat ett survival horror-spel, men är bekant med genren, och två personer (5 %)
svarade att de aldrig har spelat ett survival horror-spel, och inte är bekant med genren.

6.3 Resultat kring monster 1 - Benmonstret
6.3.1

Resultat kring den stiliserade texturen

På fråga 1, som handlar om hur väl de fem listade orden passar in på monstret i Bild 1, det
vill säga den stiliserade versionen av Benmonstret, liknar svaren varandra i stor grad.
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Tabell 4 Resultat av fråga 1, Benmonstret med stiliserad textur.
"Inte läskig": Fjorton personer (37 %) svarade att de ansåg ordet var neutralt till monstret.
Elva personer (29 %) svarade att ordet passade in dåligt och fyra personer (11 %) ansåg det
passa in mycket dåligt. Nio personer (24 %) ansåg däremot att ordet passade in bra.
Sammanfattningsvis ansåg alltså sammanlagt femton personer (39 %) att ordet inte passade
in vilket innebär att de fann monstret läskigt.
”Obehaglig”: Nitton personer (50 %) svarade att de ansåg ordet passa in bra och sju
personer (18 %) svarade att det passade mycket bra. Endast tre personer (8 %) ansåg att
ordet passade in dåligt och en person (3 %) ansåg det passa in mycket dåligt. Åtta personer
(21 %) ansåg att ordet var neutralt till monstret. Sammanlagt ansåg alltså tjugosex personer
(68 %) att monstret var obehagligt, medan fyra personer (11 %) inte ansåg monstret vara
obehagligt.
"Skrämmande": Tretton personer (34 %) svarade att de ansåg ordet var neutralt till
monstret. Tolv personer (32 %) ansåg att ordet passade in bra, elva personer (29 %) svarade
att de tyckte ordet passade dåligt in och endast två personer (5 %) ansåg det passa in mycket
dåligt. Sammanfattningsvis ansåg alltså tolv personer (32 %) att monstret var skrämmande,
medan tretton personer (34 %) ansåg motsatsen.
”Motbjudande”: Tjugotre personer (61 %) svarade att de ansåg att ordet passade in bra
och fyra personer (11 %) ansåg det passa in mycket bra. Sex personer (16 %) ansåg att ordet
var neutralt till monstret, fyra personer (11 %) svarade att det passade in dåligt och en person
(3 %) ansåg ordet passa in mycket dåligt. Sammanlagt ansåg tjugosju personer (71 %) att
monstret var motbjudande, medan endast fem personer (13 %) ansåg att monstret inte var
det.
”Avskyvärd”: På det femte ordet svarade tolv personer (32 %) att de ansåg att ordet
passade in bra. Nio personer (24 %) ansåg det passa in mycket dåligt och sju personer (18 %)
svarade att de tyckte ordet passade dåligt. Tio personer (26 %) ansåg att ordet var neutralt
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till monstret. Sammanlagt svarade tolv personer (32 %) att monstret var avskyvärt, medan
sexton personer (42 %) ansåg att monstret inte var avskyvärt.
6.3.2

Resultat kring den realistiska texturen

På fråga 2, som är utformad på samma sätt som föregående fråga men där respondenterna
istället fick se en bild av Benmonstret med den realistiska texturen, visade sig svaren vara
överlag positiva.

Tabell 5 Resultat av fråga 2, Benmonstret med realistisk textur.
”Inte läskig”: Femton personer (39 %) svarade att de ansåg ordet passa in dåligt och fem
personer (13 %) ansåg det passa in mycket dåligt. Sex personer (16 %) ansåg ordet passa in
bra och en person (3 %) ansåg det passa in mycket bra. Elva personer (29 %) ansåg att ordet
var neutralt till monstret. Sammanfattningsvis ansåg alltså tjugo personer (53 %) att ordet
inte passade in, vilket innebär att de istället fann monstret läskigt. Sju personer (18 %) ansåg
att monstret inte var läskigt.
”Obehaglig”: Tjugotvå personer (58 %) svarade att de ansåg ordet passa in bra och nio
personer (24 %) ansåg det passa in mycket bra. Tre personer (8 %) svarade att de ansåg
ordet passa in dåligt och fyra personer (11 %) ansåg ordet vara neutralt till monstret.
Sammanfattningsvis uppfattade alltså trettioen personer (82 %) att monstret var obehagligt.
”Skrämmande”: Femton personer (39 %) ansåg att ordet passade in bra och endast en
person (3 %) ansåg det passa in mycket bra. Åtta personer (21 %) svarade att de tyckte ordet
passade in dåligt. Hela fjorton personer (37 %) ansåg att ordet var neutralt till monstret.
Sammanfattningsvis ansåg alltså sexton personer (42 %) att monstret var skrämmande.
”Motbjudande”: Arton personer (47 %) svarade att de ansåg ordet passa in bra och tretton
personer (34 %) ansåg det passa in mycket bra. Sex personer (16 %) ansåg att ordet var
neutralt till monstret och endast en person (3 %) ansåg att ordet passade in dåligt.
Sammanfattningsvis ansåg alltså hela trettioen personer (82 %) att monstret var
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motbjudande medan endast en person (3 %) ansåg motsatsen.
”Avskyvärd”: Tjugo personer (53 %) ansåg att ordet avskyvärd passade in bra och två
personer (5 %) svarade att det passade in mycket bra. Fem personer (13 %) ansåg att ordet
passade in dåligt och två personer (5 %) ansåg det passa in mycket dåligt. Nio personer (24
%) svarade att de ansåg ordet vara neutralt till monstret. Sammanfattningsvis ansåg tjugotvå
personer (58 %) att monstret var avskyvärt och sju personer (18 %) ansåg att monstret inte
var avskyvärt.
6.3.3

Resultat av fråga 7 (öppen fråga)

I samband med fråga 7 visades en sammansatt bild med den realistiska versionen och den
stiliserade versionen av Benmonstret (se figur 26).

Figur 26 Från vänster till höger, Benmonstret med den realistiska texturen, samt
med den stiliserade.
Respondenterna fick välja vilken version de ansåg var läskigast. Därefter följde en öppen
fråga, där de fick motivera sitt val med egna ord. Trettiosex personer (95 %) svarade att de
ansåg att Benmonstret med den realistiska texturen var läskigast. Av dessa motiverade arton
personer (50 %) sitt val med att den realistiska versionen innehöll mer detaljer som gjorde
att monstret kändes läskigare. Elva personer (30 %) nämner även attribut så som att
monstret är slemmigt, klibbigt eller fuktigt och att detta bidrar till att det uppfattas som
läskigare. Endast fem personer (13 %) nämner att den helt enkelt ser mer realistisk ut.
Två personer (5 %) svarade däremot att de ansåg den stiliserade versionen av Benmonstret
vara läskigast. Där nämner en av respondenterna att den inte allt för konkreta texturen gör
att monstret känns mer abstrakt och svårare att placera i ett sammanhang.

6.4 Resultat kring monster 2 – Hudmonstret
6.4.1

Resultat kring den realistiska texturen

På fråga 3, där respondenterna fick se en bild av Hudmonstret med den realistiska texturen,
blev svaren även där överlag positiva.
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Tabell 6 Resultat av fråga 3, Hudmonstret med realistisk textur.
”Inte läskig”: Sexton personer (42 %) svarade att de ansåg ordet passa in dåligt och fem
(13 %) ansåg att ordet passade in mycket dåligt. Fyra personer (11 %) ansåg att ordet passade
in bra, en person (3 %) svarade att ordet passade in mycket bra och tolv personer (32 %)
ansåg att ordet var neutralt till monstret. Sammanfattningsvis svarade alltså tjugoen
personer (55 %) att ordet inte passade in, vilket innebär att de fann monstret läskigt. Endast
fem personer (13 %) ansåg motsatsen.
”Obehaglig”: Hela tjugofyra personer (63 %) svarade att de ansåg ordet passa in bra och
nio personer (24 %) ansåg det passa in mycket bra. Två personer (5 %) ansåg att ordet
passade in dåligt och tre personer (8 %) svarade att ordet var neutralt till monstret.
Sammanfattningsvis ansåg alltså trettiotre personer (87 %) att monstret var obehagligt.
”Skrämmande”: Arton personer (47 %) ansåg att ordet passade in bra och tre personer (8
%) svarade att de ansåg ordet passa in mycket bra. Fem personer (13 %) svarade att ordet
passade in dåligt och en person (3 %) ansåg det passa in mycket dåligt. Elva personer (29 %)
svarade att ordet var neutralt till monstret. Sammanfattningsvis ansåg tjugoen personer (55
%) att monstret var skrämmande, medan sex personer (16 %) ansåg motsatsen.
”Motbjudande”: Tjugoen personer (55 %) svarade att de ansåg ordet passa in bra och elva
personer (29 %) ansåg det passa in mycket bra. Endast en person (3 %) ansåg det passa in
dåligt, medan fem personer (13 %) ansåg ordet vara neutralt till monstret.
Sammanfattningsvis ansåg alltså hela trettiotvå personer (84 %) att monstret var
motbjudande.
”Avskyvärd”: På ordet avskyvärd svarade femton personer (39 %) att de ansåg ordet passa
in bra och fem personer (13 %) svarade att det passade in mycket bra. Sju personer (18 %)
ansåg det passa in dåligt och fyra personer (11 %) svarade att de ansåg ordet passa in mycket
dåligt. Sju personer (18 %) ansåg att ordet var neutralt till monstret. Sammanfattningsvis
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ansåg tjugo personer (53 %) att monstret var avskyvärt medan elva personer (29 %) svarade
att de inte ansåg monstret vara det.
6.4.2

Resultat kring den stiliserade texturen

På fråga 4, där respondenterna fick se en bild av Hudmonstret med den stiliserade texturen,
var det många som svarade att de fem orden var neutrala till monstret.

Tabell 7 Resultat av fråga 4, Hudmonstret med stiliserad textur.
”Inte läskig”: Tretton personer (34 %) ansåg att ordet passade in bra och två personer (5
%) ansåg att det passade in mycket bra. Åtta personer (21 %) svarade att ordet passade in
dåligt, två personer (5 %) ansåg det passa in mycket dåligt och tretton personer (34 %)
svarade att de ansåg ordet vara neutralt till monstret. Sammanfattningsvis svarade tio
personer (26 %) att ordet inte passade in vilket innebär att de fann monstret läskigt. Femton
personer (39 %) svarade däremot att de inte fann monstret läskigt.
”Obehaglig”: Tjugoen personer (55 %) svarade att de ansåg att ordet passade in bra och en
person (3 %) ansåg det passa in mycket bra. Fyra personer (11 %) ansåg ordet passa in dåligt
och tolv personer (32 %) ansåg att ordet var neutralt till monstret. Sammanfattningsvis fann
alltså tjugotvå personer (58 %) monstret obehagligt.
”Skrämmande”: På ordet skrämmande svarade sju personer (18 %) att de ansåg ordet
passa in bra och en person (3 %) svarade att ordet passade in mycket bra. Elva personer (29
%) ansåg att ordet passade in dåligt och två personer (5 %) svarade att det passade in mycket
dåligt. Hela sjutton personer (45 %) ansåg att ordet var neutralt till monstret.
Sammanfattningsvis ansåg endast åtta personer (21 %) att monstret var skrämmande medan
tretton personer (34 %) ansåg motsatsen.
”Motbjudande”: Tretton personer (34 %) ansåg att ordet passade in bra och fem personer
(13 %) svarade att ordet passade in mycket bra. Sex personer (16 %) ansåg ordet passa in
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dåligt och fjorton personer (37 %) svarade att de ansåg ordet vara neutralt till monstret.
Sammanfattningsvis ansåg arton personer (47 %) att monstret var motbjudande.
”Avskyvärd”: Nitton personer (50 %) svarade att ordet passade in bra och en person (3 %)
svarade att det passade in mycket bra. Åtta personer (21 %) ansåg ordet passa in dåligt och
tre personer (8 %) svarade att ordet passade in mycket dåligt. Sjutton personer (45 %) ansåg
ordet vara neutralt till monstret. Sammanfattningsvis ansåg alltså tjugo personer (53 %) att
monstret var avskyvärt medan elva personer (29 %) tyckte motsatsen.
6.4.3

Resultat av fråga 8 (öppen fråga)

Fråga 8 var utformad på samma vis som fråga 7, men istället fick respondenterna nu se
Hudmonstret med den realistiska texturen och med den stiliserade texturen (se figur 27).

Figur 27 Från vänster till höger, Hudmonstret med den realistiska texturen,
samt med den stiliserade.
Trettiosex personer (95 %) valde den realistiska versionen av Hudmonstret över den
stiliserade. Fjorton personer (39 %) motiverar sitt val med att färgerna hos den realistiska
texturen är mer mörka eller överlag bättre utvalda och anpassade för monstret. Nio personer
(25 %) skriver att det var detaljerna som fick dem att välja den realistiska versionen och åtta
personer (22 %) nämner, även här, att realismen är det som gjorde den realistiska versionen
läskigare.
De två personer (5 %) som däremot svarade att den stiliserade versionen av Hudmonstret
var läskigast motiverade sina val med att den mer odetaljerade texturen ger en känsla av att
monstret är onaturligt, samt att den stiliserade versionen ser mer blodig och köttig ut.

6.5 Resultat kring monster 3 - Stormonstret
6.5.1

Resultat kring den realistiska texturen

På fråga 5, där en bild på Stormonstret med den realistiska texturen visades, blev svaren på
hur respondenterna tyckte att de fem orden passade in på monstret ganska spridda.
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Tabell 8 Resultat av fråga 5, Stormonstret med realistisk textur.
”Inte läskig”: Nio personer (24 %) svarade att ordet passade in dåligt och åtta personer (21
%) ansåg ordet passa in mycket dåligt. Åtta personer (21 %) svarade att de ansåg att ordet
passade in bra och fem personer (13 %) ansåg ordet passa in mycket bra. Åtta personer (21
%) ansåg ordet vara neutralt till monstret. Sammanfattningsvis ansåg sjutton personer (45
%) att ordet inte passade in, vilket innebär att de fann monstret läskigt. Däremot ansåg
tretton personer (34 %) att ordet passade in bra, vilket innebär att de inte fann monstret
läskigt.
”Obehaglig”: Sjutton personer (45 %) ansåg att ordet passade in bra och fyra personer (11
%) svarade att ordet passade in mycket bra. Sju personer (18 %) ansåg ordet passa in dåligt
och en person (3 %) ansåg det passa in mycket dåligt. Nio personer (24 %) ansåg ordet vara
neutralt till monstret. Sammanfattningsvis tyckte alltså tjugoen personer (55 %) att monstret
var obehagligt.
”Skrämmande”: Tolv personer (32 %) svarade att de ansåg ordet passa in bra och tre
personer (8 %) ansåg det passa in mycket bra. Tio personer (26 %) svarade att ordet passade
in dåligt och en person (3 %) ansåg det passa in mycket dåligt. Tolv personer (32 %) ansåg
att ordet var neutralt till monstret. Sammanfattningsvis fann femton personer (39 %)
monstret skrämmande medan elva personer (29 %) ansåg motsatsen.
”Motbjudande”: Hela tjugo personer (53 %) svarade att de ansåg ordet passa in bra och
åtta personer (21 %) ansåg det passa in mycket bra. Fyra personer (11 %) svarade att de
ansåg att ordet passade in dåligt och en person (3 %) ansåg ordet passa in mycket dåligt.
Fem personer (13 %) ansåg ordet vara neutralt till monstret. Sammanfattningsvis ansåg
alltså tjugoåtta personer (73 %) att monstret var motbjudande, medan endast fem personer
(13 %) ansåg motsatsen.
”Avskyvärd”: Nio personer (24 %) svarade att ordet passade in bra och tre personer (8 %)
ansåg det passa in mycket bra. Nio personer (24 %) tycket att ordet passade in dåligt och två
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personer (5 %) svarade att ordet passade in mycket dåligt. Femton personer (39 %) svarade
att de ansåg ordet vara neutralt till monstret. Sammanfattningsvis ansåg tolv personer (32
%) att monstret var avskyvärt medan elva personer (29 %) ansåg motsatsen.
6.5.2

Resultat kring den stiliserade texturen

På fråga 6, där en bild på Stormonstret med den stiliserade texturen visades, svarade
respondenterna överlag att orden var neutrala till monstret.

Tabell 9 Resultat av fråga 6, Stormonstret med stiliserad textur.
”Inte läskig”: Sju personer (18 %) svarade att ordet passade in dåligt och sex personer (16
%) ansåg det passa in mycket dåligt. Åtta personer (21 %) ansåg ordet passa in bra medan tre
personer (8 %) ansåg det passa in mycket bra. Fjorton personer (37 %) svarade att de ansåg
ordet vara neutralt till monstret. Sammanfattningsvis ansåg tretton personer (34 %) att
monstret var läskigt.
”Obehaglig”: Tolv personer (32 %) svarade att de ansåg ordet passa in bra och en person (3
%) ansåg det passa in mycket bra. Åtta personer (21 %) ansåg det passa in dåligt och två
personer (5 %) svarade att det passade in mycket dåligt. Femton personer (39 %) ansåg att
ordet var neutralt till monstret. Sammanfattningsvis tyckte tretton personer (34 %) att
monstret var obehagligt.
”Skrämmande”: Sex personer (16 %) ansåg att ordet passade in bra och en person (3 %)
svarade att det passade in mycket bra. Tolv personer (32 %) ansåg det passa in dåligt och
fem personer (13 %) svarade att ordet passade in mycket dåligt. Fjorton personer (37 %)
ansåg ordet vara neutralt till monstret. Sammanfattningsvis fann alltså endast sju personer
(18 %) monstret skrämmande.
”Motbjudande”: Sexton personer (42 %) svarade att de ansåg ordet passade in bra. Sju
personer (18 %) ansåg det passa in dåligt, en person (3 %) ansåg det passa in mycket dåligt
och fjorton personer (37 %) svarade att de ansåg ordet vara neutralt till monstret.
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Sammanfattningsvis ansåg sexton personer (42 %) att monstret var motbjudande, medan
åtta personer (21 %) tyckte motsatsen.
”Avskyvärd”: Fem personer (13 %) ansåg ordet passa in bra. Tolv personer (32 %) svarade
att ordet passade in dåligt och tre personer (8 %) ansåg det passa in mycket dåligt. Hela
arton personer (47 %) svarade att ordet var neutralt till monstret. Sammanfattningsvis fann
endast fem personer (13 %) monstret avskyvärt, medan femton personer (39 %) ansåg att
monstret inte var avskyvärt.
6.5.3

Resultat av fråga 9 (öppen fråga)

Fråga 9 var även den utformad på samma vis som fråga 7, men respondenterna fick nu se en
bild på Stormonstret med den realistiska texturen och med den stiliserade texturen (se figur
28).

Figur 28 Från vänster till höger, Stormonstret med den realistiska texturen,
samt med den stiliserade.
Trettioen personer (82 %) svarade att de ansåg den realistiska versionen av Stormonstret
vara läskigast. Av dessa skriver tolv personer (39 %) att detaljerna på den realistiska texturen
var det som gjorde den versionen läskigare. Tio personer (32 %) nämner färgerna som
anledning och endast fem personer (16 %) motiverar sitt val med att den versionen av
monstret helt enkelt såg mer realistisk ut.
Sju personer (18 %) svarade däremot att den stiliserade versionen av Stormonstret var
läskigare än den realistiska. Tre av dessa (43 %) motiverar sitt val med att bölderna ser
äckligare ut. Två skriver även att den stiliserade versionen ser mer organisk ut eller att
monstrets hud ser mer ut som realistisk hud.
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6.6 Analys av undersökningens resultat

Figur 29 Kollage över alla monstren, med de realistiska texturerna på övre raden
och de stiliserade på undre raden.
Överlag var de realistiska texturerna läskigare där Benmonstret och Hudmonstret endast
fick 5 % som svarade att de stiliserade var läskigast. Dock fick Stormonstret lite mer, 7
personer (18 %) som ansåg att den stiliserade versionen var läskigast.
Anledningen till att den stiliserade versionen av stormonstret ansågs av fler vara läskigare
kan man spekulera kring. Det kan bero på att den såg mer levande och trovärdig ut, det vill
säga organisk, då två av de sju respondenter som valde den stiliserade versionen nämner att
den realistiska versionen ser mer ut som en stenvarelse än en levande sådan. Det kan då
funderas på om det är så att den stiliserade texturen faktiskt var läskigare eller om det är så
att den realistiska texturen helt enkelt var otillräcklig. Det vill säga, om den stiliserade
texturen inte hade gått att ställa emot den realistiska, hade då den stiliserade ändå
uppfattats som läskig av dessa respondenter?
Ett problem som uppstod var i samband med svaren som kom in på de tre öppna frågorna,
där respondenterna ombads motivera varför de ansåg den ena versionen av monstret vara
läskigare än den andra. På denna fråga motiverade många respondenter sitt val med att den
realistiska versionen av monstret, som de valt, var ”mer realistisk”. Detta är inte en
motivering som riktigt kan ge svar på den bakomliggande frågan om vad som gör den
realistiska texturen läskigare än den stiliserade, vilket resulterade i att en del av dessa svar
inte riktigt kunde analyseras på ett sätt som gav intressanta resultat. Detta svar var
möjligtvis på grund av att respondenterna var osäkra på vad de skulle skriva som motivering
och hur stor vikt som låg i det som skrevs. Detta var något som jag försökte undvika genom
att skriva en inledande text i början av enkätformuläret för att förklara vad vikten av
undersökningen faktiskt var, dock verkar detta inte hjälpt speciellt mycket och är något som
borde ha uttryckts tydligare så mer konkreta svar kommit in.
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6.6.1

Hur förhåller sig de slutna frågorna till de öppna frågorna?

Med tanke på att respondenterna fick möjlighet att välja hur bra de fem orden passade in på
varje version av monstren och på så vis gradera monstren kan det vara intressant att se om
denna gradering, som på sätt och vis placerar någon av versionerna över den andra, stämmer
överens med resultaten på de öppna frågorna där respondenterna konkret ombads att välja
en av de två versionerna.
Benmonstret: De två av de fem orden som ansågs passa bäst in på den stiliserade
versionen av Benmonstret var obehaglig och motbjudande, vilket ungefär två tredjedelar av
respondenterna ansåg. Dessa två ord var även de som ansågs passa bäst in på den realistiska
versionen, då av hela 90 %. Den realistiska versionen ansågs, av många, även vara
avskyvärd. Benmonstret med den realistiska texturen fick ordens överensstämmelse med
monstret högre rankade på alla fem ord. På den öppna frågan svarade nästan alla att den
realistiska versionen var läskigare vilket då stämmer överens med hur orden rankades av
respondenterna på fråga 1 och 2.
Trots att Benmonstret med den realistiska texturen ansågs vara obehaglig, motbjudande och
avskyvärd, var inte dessa några utav de ord som angavs som anledning vid fråga 7, där
respondenterna fick motivera varför de ansåg den realistiska versionen vara läskigare.
Hälften av dem menar att det helt enkelt berodde på fler detaljer. Dock svarade ungefär en
tredjedel att monstret var slemmigt eller fuktigt och att detta inte var något positivt. Dessa
ord kan kopplas samman med ordet motbjudande då slem, sekret och fukt på varelser ofta
anses som något otrevligt, vilket då stämmer överens med det faktum att respondenterna
ansåg ordet motbjudande passa in väldigt bra.
Hudmonstret: Ungefär hälften av respondenterna ansåg att orden avskyvärd och
motbjudande passade in bäst på den stiliserade versionen av Hudmonstret. Lite fler än
hälften ansåg även att ordet obehaglig passade in. Motbjudande och obehaglig var även de
två ord som ungefär hela 90 % av respondenterna ansåg stämma in på den realistiska
versionen av Hudmonstret, och överlag uppfattades även den realistiska versionen som mer
läskig.
På den öppna frågan svarade nästan alla att den realistiska versionen av Hudmonstret var
läskigare, vilket då stämmer överens med hur de fem orden rankades på de två versionerna i
de slutna frågorna, där orden ansågs passa bättre in på den realistiska versionen. Detta val
motiverades av många respondenter med att färgerna för den realistiska versionen kändes
mer passande vilket gjorde monstret läskigare. Många svarade även att detaljrikedomen
gjorde monstret läskigare, samt att blodet på monstrets kropp såg mer verklighetstroget ut.
Just detta kan nog ha gjort att fler valde den realistiska versionen av Hudmonstret eftersom
blod är en av de aspekter som, inom body horror-genren, verkar som läskigt och
skrämmande. Respondenterna kunde uppenbarligen inte relatera till blodet på samma sätt
när det gestaltades i den stiliserade versionen vilket ledde till att de inte fann den lika läskig.
Stormonstret: Det ord som ansågs passa in bäst på den stiliserade versionen av
Stormonstret var motbjudande och det var lite mindre än hälften som tyckte det. Orden
läskig samt obehaglig ansåg en tredjedel passa in. Överlag ansåg väldigt få att monstret var
avskyvärt eller skrämmande. Den realistiska versionen av Stormonstret ansåg väldigt många
vara motbjudande och lite färre än hälften ansåg det vara obehagligt. Det var ungefär en
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tredjedel som ansåg att monstret var avskyvärt, skrämmande samt läskigt.
På den öppna frågan svarade de flesta att den realistiska versionen av Stormonstret var
läskigast. Även på detta monster är motiveringen bakom valet att monstret hade fler detaljer
vilket gjorde att den kändes läskigare, och i samband med denna motivering nämndes ett
flertal gånger ordet ”äcklig”, exempelvis att ”Bilden har mer detaljer som kan vara äckliga”.
Detta ord går att relatera till det ord som ansågs stämma bäst in på den realistiska versionen,
motbjudande. Den näst-populäraste anledningen som angavs var att färgerna ansågs vara
mer trovärdiga.
6.6.2

Skillnader i svar mellan kvinnor och män

Överlag fanns det ingen märkbar skillnad angående vilka versioner av monstren kvinnor och
män ansåg var läskigast. De båda grupperna ansåg att orden obehaglig, skrämmande,
motbjudande samt avskyvärd passade bättre in på den realistiska versionen av alla tre
monster. De ord som båda grupperna ansåg passa allra bäst in av de fem orden var obehaglig
samt motbjudande, ord som mer än hälften av respondenterna, per ord, ansåg passa in. Det
fanns alltså ingen skillnad i vilka ord som kvinnor eller män ansåg stämma bäst in på någon
av de grafiska stilarna.
Även på de tre öppna frågorna var det inte mycket som skiljde de två gruppernas svar åt. Det
fanns en något större spridning i svaren hos männen än hos kvinnorna, det vill säga att
något fler män ansåg de stiliserade versionerna vara läskigare, men inte ett markant antal.
Bland kvinnorna ansåg alla att den realistiska versionen av Benmonstret var läskigast, lika så
med Hudmonstret. Däremot ansåg en väldigt liten del av kvinnorna att den stiliserade
versionen av Stormonstret var läskigast. Överlag så ansåg flest respondenter, både män och
kvinnor, att de realistiska versionerna var läskigast.
De motiveringar som gavs av männen på den första öppna frågan rörande Benmonstret var i
många fall relaterade till hur mycket detaljer som fanns i den realistiska texturen, samt hur
verkligt monstret såg ut. Många nämnde att det var viktigt att monstret såg realistiskt ut för
att de ska bli rädda. De motiveringar som kvinnorna främst gav var att den realistiska
versionen av Benmonstret såg slemmigt och äckligt ut vilket gjorde att de ansåg den vara
mer läskig. Detta tyder på att männen helt enkelt anser att något de kan relatera till får dem
att bli rädda, det vill säga desto mer realistiskt ett monster är, desto läskigare finner de det.
Kvinnornas svar tyder mer på att de fann attribut relaterade till skräckfilmsundergenren
body horror som nämns i kapitel 2.3 Monster, där det läskiga och skrämmande kommer
ifrån kroppen i form av kroppsvätskor.
Både männen och kvinnorna ansåg att den realistiska versionen av Hudmonstret var
läskigast. De båda grupperna motiverade främst sitt val på den öppna frågan med att
färgerna var mer skrämmande samt att blodet var bättre, något som inte skiljer dessa två
respondentgrupper ifrån den totala gruppen.
För den öppna frågan rörande Stormonstret svarade kvinnorna och männen väldigt snarligt.
De ansåg att den realistiska versionen av Stormonstret var läskigast, och motiverade detta
med att valet av färger gav monstret ett äckligare utseende samt antalet detaljer på texturen
gjorde monstret mer äckligt.
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6.6.3

Hur svarade de som är insatta i genren i jämförelse med de som aldrig spelat?

De respondenter som kan anses vara insatta i genren, som svarade att de spelar survival
horror-spel väldigt ofta (fyra personer), ansåg att Benmonstret med den realistiska texturen
var mer obehaglig, skrämmande, motbjudande samt avskyvärd. De två ord som flest ansåg
passa bäst in på den realistiska, och även den stiliserade, versionen var obehaglig och
motbjudande. På denna punkt skiljde sig gruppen som svarat att de aldrig spelat ett survival
horror-spel (fyra personer). Där var det fler respondenter (50 %) som ansåg att ordet "inte
läskig" passade in dåligt på den stiliserade versionen av Benmonstret, vilket innebär att de
fann monstret läskigt. Endast en fjärdedel svarade lika på den realistiska versionen. Överlag
fick dock den realistiska versionen de fem orden högre rankade än den stiliserade, och det
ord som ansågs stämma bäst in på båda versionerna monstren var obehaglig och där efter
motbjudande.
Det enda monster som skiljde grupperna åt var Stormonstret, där hälften av de som svarade
att de ofta spelar survival horror-spel ansåg att den stiliserade versionen var läskigare.
Anledningen de uppgav var att den såg mer organisk ut och levande, så detta kanske inte
berodde på den stiliserade texturen i sig, utan snarare att det var något de inte tyckte stämde
med den realistiska, då en av dem nämner att den ser mer ut som sten än hud.
Analysen av detta resultat tyder inte riktigt på att en person som är van vid survival horrorspel och dess monster uppfattade någon av de grafiska stilarna på ett annorlunda vis utan
ansåg, precis som de som aldrig spelat ett survival horror-spel, att monster med en realistisk
grafisk stil på sina texturer var läskigare.
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7 Slutsatser
7.1 Resultatsammanfattning
Detta arbete har fokuserat på varför spel inom genren survival horror använder sig till stor
del av en realistisk grafisk stil och om detta beror på att vi blir mer skrämda av saker som har
ett utseende vi kan relatera till. Den undersökning som utförts i samband med arbetet visar
att valet av grafisk stil på texturer påverkar hur spelaren uppfattar monster, samt hur
känslor som rädsla, obehag och avsky förmedlas. Undersökningens resultat pekar på att om
det väljs att använda en realistisk grafisk stil på texturerna i spel så uppfattas monstren
överlag som mer läskiga, obehagliga, motbjudande och avskyvärda. Svaret på den fråga som
arbetet grundats på är alltså att en stiliserad grafisk stil på texturer inte kan förmedla samma
läskiga känsla som en realistisk grafisk stil kan.
Med undersökningens resultat i åtanke kan man fundera över att det faktiskt ligger något i
det Hurlbutt (2004) nämnde, att en viktig faktor för att vi ska bli skrämda är just realism och
att ju högre realism grafiken i spelet har desto läskigare upplevs det att vara, då vi lättare kan
relatera till det (Hurlbutt, 2004, s. 17). Det visade sig vara en så pass viktig faktor att den helt
konkurrerade ut den stiliserade grafiska stilen som inte eftersträvar realism alls.
I denna undersökning uppfattade respondenterna dock monstren främst som obehagliga och
motbjudande istället för läskiga och skrämmande. Något som kanske inte är högst upp på
listan av vad man, som spelskapare, vill att en spelare ska anse om monstret. Det ord som
kan tänkas vara mer eftertraktat är skrämmande, ett ord som fanns tillgängligt som
alternativ för respondenterna att välja om de ansåg det passa in bra på monstret. Ordet
ansågs överlag inte passa in speciellt bra på monstren oavsett om de hade en realistisk- eller
stiliserad textur.

7.2 Diskussion
Att utföra denna undersökning genom en enkät på Internet ansåg jag var en relativt bra idé.
Enkäten lades ut på Facebook samt skickades ut via mail till några kontakter jag visste inte
använde Facebook. Att länka enkäten på Facebook visade sig vara ett väldigt smidigt sätt att
sprida sin enkät på och det gick väldigt fort att få in svar. Dock märktes det i efterhand att
åldern inte varierade speciellt mycket mellan respondenterna, något som beror på att de
människor jag har som kontakter på min Facebook alla är i ungefär samma ålder som mig.
För att lösa detta lilla problem hade jag kunnat komplettera webenkäten med en
pappersenkät som jag skulle kunnat dela ut till människor och på så sätt nå ut till flera
respondenter, då det hade varit intressant att se vad människor i lite äldre åldrar hade
svarat.
7.2.1

Branschperspektiv

Spel inom genren survival horror riktar in sig på en realistisk grafisk stil helt och hållet.
Monstren i dessa spel är utformade så att spelarna ska finna dem läskiga och skrämmande
och därmed bli rädda för dem. Då resultatet på denna undersökning visade att den
realistiska grafiska stilen, på texturer, var den som upplevdes som mer läskig och
motbjudande, är detta något som kan vara användbart att ha i åtanke hos människor inom
dataspelsbranchen vid skapandet av ett survival horror-spel. Som det tas upp i detta arbete
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så har nästan alla spel inom den genren en realistisk grafisk stil, något som de alltså bör
fortsätta med.
Den stiliserade grafiska stilen, däremot, uppfattades av respondenterna som mer ”tecknad”,
barnslig och snäll. De ansåg att, eftersom monstren hade lite gulligare färger så kändes de
inte lika läskiga och farliga. Skulle spelutvecklare trots allt vilja använda en stiliserad grafisk
stil i sitt survival horror-spel bör de ha i åtanke att spelet möjligtvis ska rikta sig till en yngre
publik eller att de alternativt satsar främst på att skapa en extremt skrämmande och läskig
atmosfär som kompensation för den mindre läskiga grafiska stilen. Skrämsel-effekter som
får spelaren att hoppa till ger troligtvis ungefär samma resultat oavsett vilken grafisk stil
monstret som ”hoppar fram” har, då det läskiga i momentet inte är monstret i sig, utan att
något plötsligt dyker upp på skärmen. Detta är något som skulle vara intressant att forska
vidare inom, och gås igenom mer i kapitel 7.3 Framtida arbete.
Ett annat sätt som detta arbete kan vara till nytta för dataspelsbranchen, då koncepttecknare, är genom att se på designen av de tre monstren som skapades. Då de två ord som
ansågs passa bra in, av väldigt många respondenter, på alla tre monstren var obehaglig och
motbjudande, kan man dra nytta av de yttre attribut dessa monster besitter för att
sammanställa riktlinjer för vad som anses vara just obehagligt och motbjudande. Då många
ansåg att Benmonstret var fuktigt och slemmigt kan detta ses som ett attribut som bidrar till
att varelser är motbjudande. Respondenter nämnde även att det som gjorde den realistiska
versionen av Hudmonstret läskigare var att blodet såg verkligare ut. Då blodet på denna
textur är av en väldigt mörkröd färg kan detta vara något att ha i åtanke för att skapa en
motbjudande känsla hos monster, istället för att göra blodet allt för klar-rött, som på den
stiliserade texturen.
7.2.2

Etiska aspekter

Etiska aspekter inom spel blir allt mer vanligt förekommande. Många nutida spel har
moraliska val implementerade i spelets handling och det händer ofta att spelet påverkas
beroende på hur spelaren väljer att spela sin karaktär och styra de moraliska val som
presenteras. Detta är inte särskilt vanligt förekommande i just survival horror-spel dock,
utan främst i spel där role-playing är en stor del av spelmomentet, exempelvis i Role-Playing
Games (RPG’s). Trots detta kan det ligga en viss etisk tyngd i hur monstren i survival horrorspel utformas. En spelserie vars monster är väldigt omtalade är Silent Hill-serien, en serie
där många av monstren är mänskliga till skepnaden och framställda på ett väldigt
sexualiserat vis. Bubble Head Nurse, ett kvinnligt monster ifrån spelserien, bär en väldigt
urringad och kort sjuksyster-dräkt på sig samt push-up. Den manliga motsvarigheten i
spelserien kallas Pyramid Head och tar formen av en vältränad, muskulös man med bar
överkropp och stort vapen. Denna typ av karaktärsdesign var något jag medvetet ville
undvika vid skapandet av de tre monstren i samband med detta arbete då jag ansåg att det
snarare skulle hindra respondenterna från att fokusera på de grafiska stilarna snarare än att
hjälpa dem.

7.3 Framtida arbete
Om det fanns möjlighet att utveckla arbetet på kort sikt så skulle jag möjligtvis komplettera
enkätundersökningen med intervjuer för att bättre kunna förstå vad som gör att den
realistiska grafiska stilen gör att monstret uppfattas som läskigare, alternativt lägga till några
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fler öppna frågor med tydligare instruktioner för vad som bör fyllas i till dessa för att
undvika svar som inte riktigt går att analysera.
Något som skulle vara intressant att forska vidare inom, om arbetet kunde utvecklas på lång
sikt, är om den stiliserade grafiska stilen skulle få monstren att verka lika ofarliga om de
sattes i sin rätta kontext, det vill säga i ett spel. Det hade därför varit intressant att skapa en
mindre spelbar miljö att placera monstren i samt ge dem några grundläggande animationer
så som att låta dem gå, springa och kanske attackera spelaren. Spelmiljön skulle då skapas i
två olika versioner, en med en realistisk grafisk stil samt en med en stiliserad grafisk stil, och
då inte endast på monstrens texturer utan på alla objekt i spelmiljön.
Det hade varit intressant att se om resultatet hade blivit detsamma om monstren fick
upplevas i real-tid av spelare där spelaren fick navigera spelmiljön och monstren kunde
hoppa fram och skrämma spelaren, eller låta spelaren jagas av dem. Det skulle även vara
intressant att se om skrämsel-effekter, som får spelaren att hoppa till, skulle ge samma
resultat oavsett vilken grafisk stil monstret som ”hoppar fram” har.
Om fallet varit så att den stiliserade grafiska stilen uppfattades som mindre barnslig och
snäll om man satte den i en spelmiljö så kunde man då även forskat vidare för att se om det
berodde på att monstren kunde röra sig, om det var stämningen som hela den spelbara
miljön gav eller om det helt enkelt var så att den stiliserade stilen bara uppfattas som mer
barnslig när den ses i icke-rörliga bilder utan sin rätta kontext.
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Appendix A - Renderade bilder på monstren

Figur 1
Från vänster till höger, Benmonstret med den realistiska texturen
applicerad, Benmonstret med den stiliserade texturen applicerad.

I

Figur 2 Från vänster till höger, Benmonstret med den realistiska texturen
applicerad, Benmonstret med den stiliserade texturen applicerad.

II

Figur 3 Från vänster till höger, Hudmonstret med den realistiska texturen
applicerad, Hudmonstret med den stiliserade texturen applicerad.

III

Figur 4 Från vänster till höger, Hudmonstret med den realistiska texturen
applicerad, Hudmonstret med den stiliserade texturen applicerad.

IV

Figur 5 Från vänster till höger,Stormonstret med den realistiska texturen
applicerad, Stormonstret med den stiliserade texturen applicerad.

V

Figur 6 Från vänster till höger,Stormonstret med den realistiska texturen
applicerad, Stormonstret med den stiliserade texturen applicerad.

VI

Bildförteckning
Figur 1: Behm, J. (2013) Benmonstret framifrån med realistisk och stiliserad textur [Bild]
Skövde, Högskolan i Skövde.
Figur 2: Behm, J. (2013) Benmonstret bakifrån med realistisk och stiliserad textur [Bild]
Skövde, Högskolan i Skövde.
Figur 3: Behm, J. (2013) Stormonstret framifrån med realistisk och stiliserad textur [Bild]
Skövde, Högskolan i Skövde.
Figur 4: Behm, J. (2013) Stormonstret bakifrån med realistisk och stiliserad textur [Bild]
Skövde, Högskolan i Skövde.
Figur 5: Behm, J. (2013) Hudmonstret framifrån med realistisk och stiliserad textur [Bild]
Skövde, Högskolan i Skövde.
Figur 6: Behm, J. (2013) Hudmonstret bakifrån med realistisk och stiliserad textur [Bild]
Skövde, Högskolan i Skövde.
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