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Sammanfattning 
 

I denna studie har emotionen rädsla undersökts i relation till effektiviteten i 

skräckgenrens mest frekventa spelmoment, d.v.s. chock och spänning. Ingen tidigare 

forskning om skräckspel tycks ha undersökt momenten och evaluerat deras effektivitet 

i att skrämma spelaren. Därmed har denna studie utförts med målet att besvara hur 

effektiva chock respektive spänning är på att framkalla rädsla hos spelaren. 

Undersökningen utfördes på ett spel som utvecklades i två versioner innehållande 

både chock- och spänningsmoment. Version 1 börjar med chock och version 2 börjar 

med spänning. Dataanalysen byggde på att jämföra undersökningens kvantitativa data 

som samlats in i tre typer, demografisk-, puls- och skalningsdata. Resultatet visade att 

den klassiska designen av skräckscener, spänning före chock, inte var effektivast på att 

framkalla rädsla. Därpå läggs ett forskningsförslag fram i denna rapport vars syfte är 

att fortsätta undersöka chock och spänning, för att förhoppningsvis främja 

skräckgenrens utveckling inom spelmediet.  

Nyckelord: Skräckgenren, Rädsla, Spelutveckling, Scendesign, Spänning, Chock. 
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1 Introduktion 

Vad utlöser rädsla hos spelaren vid spel av skräckspel? För utvecklare av spel inom 

skräckgenren är svaret på denna fråga essentiellt för spelet. Under de senaste 10 åren som 

skräckgenren vuxit i spelbranschen har utvecklare arbetat för att besvara den frågan (Perron, 

2005). I och med utvecklingen av genren i branschen har två specifika spelmoment blivit 

mycket vanligt förekommande i skräckspel, chock (se avsnitt 2.3) och spänning (se avsnitt 

2.3) (Perron, 2004). I dagens spelbransch är det påtagligt att skräckspelen innehåller en 

kombination av chock och spänning, där spänning oftast leder till ett chockmoment. Många 

anser därmed att det är en bra balanserad kombination av dessa som framkallar en rädsla 

som håller genom ett helt spel (Perron, 2004).  

Tidigare spelforskning som har studerat skräckgenren har undersökt från ett 

designperspektiv hur val, motivation och perspektiv påverkar rädsla (t.ex. Habel & 

Kooyman, 2014; Pinchbeck, 2009; Smuts & Frome, 2004) samt hur information om 

spelarens nuvarande affektiva tillstånd kan bidra till ett spels skrämseleffekt (t.ex. 

Vachiratamporn, Legaspi, & Numao, 2013; Vachiratamporn, Legaspi, Moriyama, Fukui, & 

Numao, 2014). En stor mängd forskning har också utförts om hur ljud påverkar spelares 

emotionella reaktion och vilka ljudeffekter som bidrar till den kraftigaste reaktionen av 

rädsla (Garner, Grimshaw, & Nabi, 2010; Toprac & Abdel-Meguid, 2011; Roux-Girard, 2011). 

Däremot tycks det inte ha gjorts några evalueringsstudier om skräckgenrens främsta 

spelmoment, chock och spänning. Därför utförs denna studie med mål att evaluera förmågan 

hos chock och spänning att framkalla rädsla hos spelaren.  

Undersökningen syftar till att testa och analysera chock och spänning som enskilda 

spelmoment, för att sedan kunna utvärdera vilken av dessa som effektivast framkallar rädsla 

hos spelaren. Studien evaluerar därmed deltagares emotionella upplevelse när de spelar en 

prototyp i två versioner där den ena innehåller chockmoment och den andra 

spänningsmoment. 

Studier från spelfältet har påvisat att emotioner hos spelare utvärderas bäst genom 

psykofysiologiska metoder (Kivikangas, Ekman, Chanel, Järvelä, Cowley, Salminen, 

Henttonen & Ravaja, 2014). För att besvara studiens frågeställning mäts deltagares 

emotioner med hjälp av fysiologiska metoder som härstammar från kognitionsvetenskaplig 

forskning, såsom pulsmätning (se avsnitt 2.1). Efter att deltagare har slutfört prototypen 

kompletteras fysiologiska data med ett självskattningsformulär (se avsnitt 2.1). Resultatet 

används sedan för att formulera en slutsats om hur effektiva chockmoment respektive 

spänningsmoment är på att framkalla rädsla hos spelaren, samt vilket moment som var 

effektivast i denna studie. Studiens slutsats inkluderar även en evaluering av hur skräckspel 

hittills har använt chock- och spänningsmoment, samt huruvida undersökningens resultat 

tyder på att standard strukturen av momenten inom skräckgenren möjligtvis inte är den 

mest effektiva.  
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2 Bakgrund 

Rädsla är en emotion som kan ha olika betydelser för människor men den härstammar från 

ett evolutionärt arv (Öhman, 2008). Det är ett affektivt tillstånd som triggas av automatiska 

perceptionssystem där den inledande faktorn är ett hotfull stimulus (Öhman, 2008). I och 

med att rädsla är en fundamental emotion som finns hos alla människor, och som bidrar till 

starka fysiologiska reaktioner såsom ökad adrenalinutsöndring, är det inte underligt att 

medier strävar efter att framkalla emotionen hos åskådarna för att skapa en skräckgenre.  

Följande avsnitt börjar med att presentera en definition och beskrivning av begrepp 

relaterade till emotioner utifrån ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. Därefter redogörs för 

den forskning från spelfältet som valt att applicera kognitionsvetenskapliga metoder på 

undersökningar relaterade till spel och emotioner. Bakgrunden fortsätter med att beskriva 

emotioner ned till det specifika affektiva tillstånd som detta arbete fokuserar på, nämligen 

rädsla. Till slut avrundas kapitlet med en inblick i skräckgenren utifrån ett historiskt 

perspektiv, samt en beskrivning av spelgenrens komponenter. 

2.1 Emotioner 

Inom kognitionsvetenskapen beskrivs begreppet emotion som en respons på en intern eller 

extern händelse. Den emotionella reaktionen är en samordnad respons av ett flertal 

kognitiva processer (Smith & Kosslyn, 2009). Begreppet affekt däremot är en generell 

beskrivning av en respons som baseras på både emotioner såväl som på preferenser (Smith 

& Kosslyn, 2009). Smith och Kosslyn (2009) berättar om hur Paul Ekman revolutionerade 

kognitionsvetenskapen genom att påvisa att människan har sex grundläggande emotioner 

som är universal i sitt uttryck; ilska, avsky, rädsla, lycka, sorg och förvåning. Ekmans 

beskrivning av emotioner visade att dessa inte var något personligt eller unikt, dock kan inte 

sex emotioner helt och hållet omfatta den mänskliga emotionella bredden (Smith & Kosslyn, 

2009). 

För att vetenskapligt forska på människans många affektiva tillstånd behövdes ett ramverk 

för att klassificera och mäta emotioner. Det ledde fram till den så kallade 

circumplexmodellen (eng. ”The Circumplex Model”) (Smith & Kosslyn, 2009).  Smith och 

Kosslyn (2009) beskriver att modellen är ett tvådimensionellt ramverk vars dimensioner än 

idag används för att gradera och mäta emotioner. Den första dimensionen är upphetsning 

(eng. ”arousal”) som är en term för fysiska effekter av ett affektivt tillstånd, exempelvis ökad 

puls och svettning (Smith & Kosslyn, 2009). Smith och Kosslyn (2009) menar att 

upphetsning används för att mäta emotionens intensitet. Den andra dimensionen är valens 

(eng. ”valence”) som står för den subjektiva upplevelsen av tillståndet och som kan vara 

positiv eller negativ (Smith & Kosslyn, 2009). 

Med målet att vetenskapligt uppnå objektiva resultat inom forskningen om emotioner krävs 

det metoder som är vetenskapligt utvärderade. För att evaluera ett affektivt tillstånd och dess 

emotion används manipuleringsmetodologi för att framkalla den avsedda emotionen. De 

vanligaste metoderna är suggestiva stimuli (eng. ”evocative stimuli”) och humörinduktion 

(eng. ”mood induction”) (Smith & Kosslyn, 2009). Med avsikt att sedan värdera de 

framkallade emotionerna används antingen en direkt metod, vanligtvis i form av ett 

självskattningsformulär (eng. ”self-report”), eller en indirekt metod (Smith & Kosslyn, 

2009). Den senare innebär oftast en psykofysiologisk (eng. ”psychophysiology”) metod 
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vilken är en studie av relationen mellan psykiska processer och fysiska reaktioner (Smith & 

Kosslyn, 2009). Enligt Smith och Kosslyn (2009) används framför allt tester såsom SCR 

(eng. ”skin conductance response”), som mäter mängden handsvett, som psykofysiologisk 

metod.  

Spelforskare har applicerat kognitionsvetenskapliga teorier och metodologi på forskning om 

spel och dess effekter på spelarens emotioner. Ett problem som uppstår då är att det inte 

finns bearbetade klassifikationer och metodologier inom spelforskningens eget fält. Frome 

(2007) har lagt fram ett förslag på hur man kan klassificera emotioner specifikt för spel; 

spelemotioner, narrativa emotioner, artefaktemotioner och ekologiska emotioner. Frome 

(2007) menar att dessa emotioner upplevs olika beroende på vilken spelarroll som spelaren 

befinner sig i, vilket kan antingen vara som observatör-deltagare (eng. ”observer-

participant”) eller som aktör-deltagare (eng. ”actor-participant”). När spelaren är en 

observatör baseras emotionerna på vad spelaren ser och hör, i likhet med hur vi upplever en 

film, medan en aktör innebär att emotioner skapas när spelaren interagerar med miljön 

(Frome, 2007). För att vetenskapligt applicera klassifikationerna som Frome (2007) lagt 

fram, bör man också evaluera spelens olika former av stimuli. I och med att spel innehåller 

ett flertal variationer av stimuli, såsom bild, ljud och gränssnitt, menar Frome (2007) att 

spelare upplever dessa stimuli på olika sätt baserat på spelarroll och typ av emotion. Detta 

leder till att spelaren kommer uppleva en mängd olika emotioner under en spelomgång 

(Frome, 2007).  

Förutom en klassifikation av det som undersöks, behövs en anpassad metodologi som kan 

appliceras på spelforskning och emotioner. Kivikangas et al. (2014) har utfört en granskning 

av användandet av psykofysiologisk metodologi inom spelforskning. Smith och Kosslyn 

(2009) påvisar att psykofysiologiska metoder är en bearbetad vetenskaplig metod som 

analyserar fysiologiska signaler, för att sedan evaluera ett psykologiskt fenomen. Kivikangas 

et al. (2014) menar att inom spelforskning blir tolkningen av dessa signaler komplicerad i 

och med att digitala spel innehåller flera sensoriska stimuli som vanligtvis är kognitivt 

krävande. Spel är också en komplicerad plattform då det oftast involverar fysisk interaktion 

och en speltid från bråkdelar av sekunder till timmar (Kivikangas et al., 2014). Däremot 

menar Kivikangas et al. (2014) att en psykofysiologisk metod är perfekt då spelforskare skall 

analysera emotioner, eftersom metodologin mäter automatiskt och i realtid, vilket ger 

forskningen ett pålitligt resultat. Det har också påvisats att en kombination av 

psykofysiologiska metoder och subjektiva metoder, såsom observationer och självskattning, 

ger studien en precision som inte kan uppnås på annat sätt (Kivikangas et al., 2014).  

När en psykofysiologisk metod används inom spelforskning om emotioner, används 

vanligtvis EMG (eng. ”facial electromyography”), EDA (eng. ”electrodermal activity”), även 

kallat GSR (eng. ”galvanic skin response”), och HR (eng. ”heart rate”) (Kivikangas et al., 

2014). Metoderna har påvisats av kognitionsvetenskaplig forskning kunna mäta emotioner 

baserat på circumplexmodellens två dimensioner; upphetsning och valens (Smith & Kosslyn, 

2009). EMG används för att registrera valens, där aktiviteten mäts i testpersonens 

ansiktsmuskler (Nacke & Lindley, 2008). EDA eller GSR används för att mäta SCL (eng. 

”skin conductance level”) som är skillnader i svett-mängder, och det har visats vara effektivt 

för att mäta upphetsning (Nacke & Lindley, 2008). HR är den vanligaste metoden och även 

den enklaste att genomföra. Den innebär att man mäter testpersonens puls kontinuerligt 

under testet med hjälp av en pulsmätare (Kivikangas et al., 2014). Metoderna kan inte 

enskilt indikera emotioner och affektiva tillstånd och det är därför rekommenderat att 
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kombinera utvärderingen med frågeformulär eller andra subjektiva metoder, för att ge mer 

valida resultat (Drachen, Nacke, Yannakakis, & Pedersen, 2010).  

Som övergripande begrepp är emotioner ett brett ämne som studeras av forskare i 

kognitionsvetenskapen såväl som av spelforskare. I studier av en specifik emotion bör en 

presentation av dess betydelse och effekt göras. I nästa avsnitt förklaras denna 

undersöknings huvudsakliga emotion, nämligen rädsla.   

2.2 Rädsla 

Rädsla är en funktionell emotion som härstammar från människans evolutionära utveckling 

och den baseras på viljan att överleva (Öhman, 2008). Öhman (2008) menar att det 

naturliga urvalet har format den rädsla som upplevs idag, vilket innebär att det är mer 

sannolikt att rädsla uppstår i relation till något som var ett hot för den forntida människan, 

än de hot som existerar i dagens samhälle, exempelvis trafikolyckor. Emotionen ångest är 

något som ofta blandas ihop med rädsla, då båda involverar starka negativa upplevelser med 

kraftiga fysiska reaktioner (Öhman, 2008). Det som skiljer dessa åt är att rädsla har ett 

tydligt stimuli som anger ett hot, medan ångest och dess stimuli oftast är diffust och därmed 

något som tar längre tid att bearbeta (Öhman, 2008).  

Öhman (2008) genomförde en studie som visade att rädsla kan delas in i fyra kategorier; 

social, skada/död, djur, och torgskräck. Den sociala rädslan involverar ofta rädsla för 

mänsklig interaktion såsom kritik och konflikter. Rädsla för skador och död är rädslor för 

blod, sjukdomar, döden, etc. Djur-rädslan härstammar helt och hållet från människans 

förfäder och involverar hotfulla djur men även insekter och husdjur. Torgskräck är en fobi 

för att vistas på en allmän plats, men kategorin innefattar även rädsla för trånga platser och 

områden som inte har en flyktväg.  Alla dessa kategorier representerar rädslor som har förts 

vidare via evolutionen. (Öhman, 2008) 

Rädsla aktiveras när perceptionssystemen uppmärksammar ett hot, och för att garantera ett 

effektivt försvarssystem mot hotet söker dessa system konstant efter möjliga hotfulla stimuli 

(Öhman, 2008). Öhman (2008) menar att upptäckten av ett hot sker genom ett samarbete 

mellan automatiska och strategiska processer. Den automatiska processen hanterar 

sökningen av hotfulla stimuli med hjälp av perceptionskanaler, och när ett hot har upptäckts 

sker ett skifte till den strategiska processen (Öhman, 2008). Skiftet är skedet då kroppen 

aktiverar de fysiologiska reaktionerna, vilka kan mätas i studier med hjälp av HR och GSR 

(se avsnitt 2.1) (Öhman, 2008). Öhman (2008) berättar att både skiftet och de automatiska 

processerna sker ofrivilligt och kan inte kontrolleras, men den strategiska processen styrs av 

kognitiva beslutsprocesser då en strategi ska läggas fram för hur den hotfulla situationen 

skall hanteras. Med tanke på hur dessa processer fungerar finns det en antydan om att den 

automatiska processen även filtrerar bort de stimuli som inte anses vara tillräckligt hotfulla 

för att den strategiska processen ska ta över (Öhman, 2008).  

Sammanfattningsvis är rädsla en handlingsemotion som har varit essentiell för människans 

överlevnad. Rädsla är också något som visat sig vara en populär emotion som människor vill 

uppleva och i dagens samhälle kan det göras i en säker miljö genom mediegenren skräck. I 

följande avsnitt presenteras skräckgenren såsom som den framställts hos spelmediet.  
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2.3 Skräckgenren 

Genre är ett brett begrepp som ändå tydligt definierar den förväntade upplevelsen av ett 

verk. Therrien (2009) förklarar begreppet genre som en blandning av ett verks tematiska 

egenskaper och dess innehåll i den fiktiva värld som porträtteras. Skräck (eng. ”horror”) är 

en genre som många förknippar med monster, blod och psykologisk stress. Skräckgenren 

kan spåras till äldre litterära verk såsom H.P. Lovecraft men även till de tidiga filmverken av 

Alfred Hitchcock (Therrien, 2009). Med tiden har genrens innehåll utvecklats i och med 

utvecklingen av de nuvarande medieformerna. Oavsett hur skräckgenren definieras är det 

uppenbart att rädsla är det som än idag beskriver vad som förväntas av verket.  

Skräckgenren kan brytas ned i tre begrepp som ger en bättre beskrivning av vad verken inom 

genren vanligtvis innehåller. Det första är absurd (eng. ”fantastic”) som relaterar till verk 

vars avsikt att skrämma är uppenbar och där åskådaren är tydligt medveten om att 

innehållet är skrämmande (Therrien, 2009). Det kan därför uttryckas som absurt att man 

blir så rädd som man blir. Den andra typen är kuslig (eng. ”uncanny”), vilken är den mest 

extrema formen (Therrien, 2009). Therrien (2009) menar att ett verk som är kusligt förlitar 

sig på reella rädslor från den icke fiktiva världen, och det kan likställas med Fromes (2007) 

förklaring till ekologiska emotioner. Den sista är vidunderlig (eng. ”marvelous”) vars 

innehåll främst är övernaturliga element som i den fiktiva världen accepterats som naturliga, 

exempelvis vampyrer och häxor (Therrien, 2009).  

Therrien (2009) berättar att spel som utger sig för att vara skräckspel använder sig oftast av 

den absurda effekten, d.v.s. att spelaren är fullt medveten om att innehållet är fiktivt men att 

det fortfarande finns tvivel, och det är den osäkerheten som är katalysatorn för rädslan. Det 

tematiska från skräckgenren har applicerats på näst intill alla former av spelgenrer, 

exempelvis 2D-sidescroller och FPS (eng. ”First-Person-Shooter”), och därmed har dessa 

spel fått en skräckstämpel (Therrien, 2009).  

1996 släppte Capcom spelet Resident Evil och skapade därmed en ny utgångspunkt för 

skräckgenren hos spel; överlevnadsskräck (eng. ”survival horror”) (Therrien, 2009). Taylor 

(2009) beskriver överlevnadsskräck som ett spel där man följer en karaktär genom en kuslig 

hotfull miljö och där chansen att överleva är liten. Ordet överlevnad kommer från det faktum 

att spelets avatar skall överleva. För att skapa vilja att överleva hos en spelare, har utvecklare 

exempelvis begränsat ammunitionen eller ökat svårighetsgraden (Taylor, 2009). Det har 

även blivit populärt att ta bort förmågan att försvara sig helt och hållet, bland annat i spel 

som Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010).  

Skräckspel har studerats av spelforskare såsom Pinchbeck (2009) samt Habel och Kooyman 

(2014). Pinchbecks (2009) analys diskuterar hur ett förstapersonsperspektiv i 

överlevnadsskräckspel påverkar spelarens rädsla i jämförelse med genrens mer vanliga 

tredjepersonsperspektiv. Habel och Kooyman (2014) tar fram förslag hur spelutvecklare kan 

dra nytta av filmvetenskapens forskning om skräckgenren för att designa valmöjligheter som 

ger rätt motivation för en skräckupplevelse. Det ter sig vara vanligt bland spelforskare att dra 

kopplingar till filmbranschens skräckgenre (t.ex. Perron, 2004; Perron, 2005) vilket ledde 

Smuts och Frome (2004) till ett förslag om att minimera spelarens kontroll i spelvärlden för 

att likna upplevelsen av skräckfilmer. Utöver studier i speldesign har ett flertal 

undersökningar utförts om ljudets påverkan på spelares rädsla, där resultaten har lett till 

förslag på vilka ljudeffekter och tekniker som bör användas i skräckspel för att framkalla 

rädsla (t.ex. Garner et al., 2010; Toprac & Abdel-Meguid, 2011; Roux-Girard, 2011).  
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Skräckgenren har även bidragit till revolutionerande resultat i studier om affektivt spelande 

(eng. ”affective gaming”). Vachiratamporn et al. (2013) och Vachiratamporn et al. (2014) 

visade i deras vetenskapliga undersökningar att det finns möjligheter till manipulering av 

spelmoment baserat på en spelares nuvarande affektiva tillstånd, d.v.s. affektivt spelande. 

Vachiratamporn et al. (2014) menar att skräckgenren är en perfekt utgångspunkt för studier 

såsom deras eftersom de emotionella reaktionerna, t.ex. rädsla, som spelare upplever, är 

enkla att mäta och läsa av i realtid.  

En definition av de spelmoment som skapar en emotionell reaktion vid spel av 

överlevnadsskräckspel har gjorts av Perron (2004). Han menar att spelaren kan uppleva 

rädsla genom två olika moment, chock (eng. ”jumpscares”) respektive spänning (eng. 

”suspense”). Chock innebär ett ögonblick av plötslig skräck, och det kan involvera intensiva 

ljus- eller ljudstimuli (Perron, 2004).  Spänning däremot är det som vanligtvis leder fram till 

chock, d.v.s. förväntan av en skräckinjagande händelse (Perron, 2004). Perron (2004) 

menar att spänning snarare är ett begrepp som beskriver en scendesign, inom både film och 

spel. Spänning är därför en mall på vilka moment och egenskaper scenen bör innehålla, för 

att framgångsrikt nå målet att uppnå en emotionell reaktion av rädsla (Perron, 2004). Det 

kan avse exempelvis stegrande musik, dunkel ljussättning och en antydan av något 

skrämmande såsom blodspår på golvet.  

Det här kapitlet har beskrivit vad emotioner är och hur de mäts i forskningsstudier, både 

inom kognitionsvetenskap och spelforskning. En presentation av studiens huvudsakliga 

emotion, rädsla, har gjorts, med kopplingar till dess påverkan på människans evolution och 

hur olika rädslor kan kategoriseras. Slutligen introducerades spelgenren skräck som har 

formats av emotionen rädsla och som kommer ligga till grund för utvecklingen av 

undersökningens prototyp. Nästa kapitel behandlar hur ovanstående bakgrund leder fram 

till studiens frågeställning samt ger en beskrivning av hur den ska besvaras.   
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3 Problemformulering  

I sin analys av skräckspel beskriver Perron (2004) två typer av spelmoment som är både de 

mest använda spelmomenten inom skräckgenren och de mest effektiva när det gäller att 

framkalla rädsla, chock och spänning. Somliga spel använder sig frekvent av chock medan 

andra enbart fokuserar på spänning. Perron (2004) berättar att det är oftast en kombination 

av dessa moment som kan hålla spelaren i ett affektivt tillstånd av rädsla genom ett helt spel. 

Men var går gränsen mellan att använda för många element av chock eller för långdragna 

scener med spänning, innan det kan leda till en motsatt effekt till att skapa rädsla, d.v.s. hur 

ska man balansera de två spelmomenten?  

Studier såsom Pinchbeck (2009), Habel och Kooyman (2014) och Smuts och Frome (2004) 

har visat vad som utifrån ett designperspektiv krävs av ett spel för att utveckla ett lyckat 

skräckspel. Garner et al. (2010), Toprac och Abdel-Meguid (2011) och Roux-Girard (2011) är 

några av de många forskare som fokuserat på ljudets inverkan på spelarens rädsla. Det är 

tydligt att skräckgenren är ett djupt och intresseväckande ämne hos spelforskare.   

I och med att dagens skräckspel använder sig både av chock och spänning, kan man ställa 

frågan varför inte forskningen specifikt har utvärderat de två spelmomenten, och ställt dessa 

i relation till utvecklarnas mål med skräckspel att framkalla rädsla. Följaktligen är 

undersökningens frågeställning, hur effektiva är chock respektive spänning på att 

framkalla rädsla hos spelaren. Med effektivitet avses här förändringen av den emotionella 

reaktionens upphetsningsvärde i förhållande till tiden.   

Tidigare forskning visar att emotioner, enskilda såväl som flera, går att utvärdera hos spel 

med hjälp av psykofysiologiska metoder (Kivikangas et al., 2014; Nacke & Lindley, 2008; 

Drachen et al., 2010). Då denna studie ska undersöka emotionen rädsla kan 

psykofysiologiska metoder vara lämpliga att använda för att utvärdera de båda 

spelmomentens effekter. 

3.1 Metodbeskrivning 

I detta avsnitt ges en övergripande beskrivning av den prototyp (3.1.1), som kommer 

produceras i två versioner innehållande chock respektive spänning, och som skall användas i 

testproceduren. Undersökningens testprocedur (3.1.4) presenteras såväl som beskrivning av 

studiens deltagare (3.1.2), mätutrustning (3.1.3) och plan för dataanalysen (3.1.5). Efter 

presentationen av studiens metodologi görs en metoddiskussion (3.1.7) där valet av metod 

och eventuella risker diskuteras.  

3.1.1 Prototyp 

Frågeställningen besvaras genom en komparativ analys och studie av två versioner av en 

scen skapade i 3D-spelmotorn Unreal Engine 4 (Epic Games, 2014). Båda versionerna 

innehåller två delar, en del som innehåller enbart chockmoment och en med enbart 

spänningsmoment. Den övergripande designen av de två versionerna har grundats på Perron 

(2004) och hans beskrivning av vad spelmomenten innehåller (Perron, 2004). Eftersom 

chock och spänning är spelmoment som främst representeras i överlevnadsskräckspel (se 

avsnitt 2.3) kommer den genren användas för prototypen.  
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För att eliminera risken för en eventuell ordningseffekt, d.v.s. att spelordningen av chock- 

och spänningsmoment påverkar spelarnas emotioner, har prototypen producerats i två 

versioner. Eftersom versionerna innehåller två delar, vars innehåll är antingen chock eller 

spänning, minimeras risken för ordningseffekt genom att innehållet presenteras i olika 

ordning. Nedan listas versionernas övergripande struktur: 

 Version 1:  

o Del 1: Chock - enbart frekvent användning av chock.  

o Del 2: Spänning - enbart genomgående användning av spänningsmoment. 

 Version 2:  

o Del 1: Spänning - enbart genomgående användning av spänningsmoment. 

o Del 2: Chock - enbart frekvent användning av chock. 

Varje del innehåller 4 chockmoment respektive spänningsmoment som kommer att 

användas som mätpunkter i undersökningen, vilket ger totalt 8 moment att utvärdera per 

testperson. Utöver den omvända ordningsföljden i de två versionerna är de identiska i sin 

grundläggande design (se avsnitt 4.2), d.v.s. mekanik, berättelse, estetik och teknik.  

3.1.2 Deltagare 

Målgruppen för studien är åldrarna 18 till 30, med en jämn fördelning män och kvinnor. För 

att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt bör antalet deltagare vara minst 4-10. Alla 

deltagare som anmält sig kommer att informeras i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

etiska principer, (se avsnitt 3.1.6) om studiens innehåll och upplägg samt deras egna 

rättigheter som deltagare. 

3.1.3 Mätningar 

Effektiviteten, upphetsning i förhållande till tid, att framkalla rädsla hos spelaren vid 

spelande av versionernas två delar, utvärderas genom att mäta både den emotionella 

reaktionens valens och upphetsning. Det utförs via nedanstående utrustning. 

Självskattningsformulär: Studien använder sig av självskattningsformulär som 

deltagarna fyller i innan och efter testet för att mäta valens. Formulären har utformats efter 

Likertskalan (Likert, 1932), d.v.s. deltagarna anger på en skala 1-4 hur väl olika påståenden 

stämmer. För att passa in på studiens frågeställning (se avsnitt 3) är påståendena olika 

emotionella tillstånd och skalan anger sedan hur väl det stämmer in på hur deltagarna 

känner sig innan testet. Efter testet svarar de igen på en skala, och denna gång relaterar 

påståendena till hur de kände vid de 4 chockmomenten och de 4 spänningsmomenten som 

prototypens versioner innehåller.  

HR: Upphetsningen mäts genom att läsa av deltagarnas puls kontinuerligt under varje test 

med hjälp av en HR-mätare (se avsnitt 2.1). Det är en fysiologisk metod som ger korrekta 

mätningar av försökspersonens grad av upphetsning (Drachen et al., 2010). HR-mätaren 

som används i undersökningen är Fitbit Surge (Fitbit Inc., 2015), en s.k. aktivitetsklocka som 

placeras på användarens vänstra armled. 

Fraps: För att avgöra när under testet som deltagarna aktiverar de 4 chock- och 

spänningsmomenten i prototypen spelas deras spelning in via ett 

skärmdumpsinspelningsprogram (Fraps, Beepa, 2013). Inspelningen jämförs med HR-

mätarens resultat för att avgöra deltagarnas puls vid mätpunkterna, d.v.s. vid chock- och 

spänningsmomenten.  
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3.1.4 Testprocedur 

Innan testet börjar måste alla deltagare skriva på ett formulär där de medger att de har 

mottagit och förstått all information om deras rättigheter enligt Vetenskapsrådets (2002) 

etiska principer (Appendix A).  

Testet i sig utförs i en kontrollerad miljö, d.v.s. ett testlabb där spelarna får sitta i ett mörkt 

rum med ljudisolerande hörlurar när de spelar spelet. Inför varje test fastställs 

utgångsvärden för spelarnas puls och affektiva tillstånd. Det affektiva tillståndet avgörs med 

hjälp av det första självskattningsformuläret (Appendix B). Sedan placeras HR-mätaren på 

deltagarens armled och pulsen börjar spelas in samtidigt som Fraps-inspelningen (Beepa, 

2013) startas. Testpersonerna spelar sedan en av prototypens versioner. För att motverka 

eventuell ordningseffekt har hälften av deltagarna spelat version 1 och den andra hälften 

spelat version 2. Totalt tar en version av prototypen cirka 10 minuter att spela. Efter 

prototypen har spelats får man fylla i det sista självskattningsformuläret som likväl 

prototypen är utvecklad i två versioner (Appendix C & Appendix D).  En detaljerad 

presentation av processen bakom testproceduren och dess innehåll görs i avsnitt 

Presentation av undersökning (5.2). Hela testproceduren illustreras övergripligt i figur 1.  

 

Figur 1 Processdiagram över studiens testprocedur.  

3.1.5 Dataanalys 

Analysen av spelarnas emotionella reaktioner på chock- och spänningsmomenten baseras på 

Frome (2007) och hans klassifikation av emotioner som skapas av spel (se avsnitt 2.1). För 

att avgränsa studien ligger fokus på ekologiska emotioner utifrån de båda spelarroller som 

Frome (2007) definierar som observatör-deltagare och aktör-deltagare. Det betyder att 

utvärderingen av spelarens upplevda emotioner, enbart analyseras baserat på hur spelaren 

reagerar på miljön och de stimuli som presenteras för spelaren i den miljön. Denna 

avgränsning relaterar därmed till den grundläggande designens (se avsnitt 4.2) kusliga 

innehåll, enligt Therrien (2009) (se avsnitt 2.3).  

Resultaten av HR-mätaren placeras, efter att alla deltagare utfört testet, på en tidslinje i 

relation till de totalt 8 chock- och spänningsmoment som varje version innehåller. Denna 

tidslinje visar om försökspersonernas upphetsning sjunker och stiger med tiden samt 

demonstrerar hur det varierar, vilket är en viktig komponent vid avgörandet av 

effektiviteten. Huruvida upphetsningen som mäts är en reaktion av rädsla avgörs via 

självskattningsenkäterna. Som påvisats av Drachen et al. (2010) är ett tillägg av kvalitativ 

Mottagande 

• Forskningsinformation 
• Samtycke 

Formulär 1 

• Spelvana 
• Emotionella tillstånd 

Spelsession  

• Mörkt rum 
• Pulsmätning 

Formulär 2 

• Helhet 
• Moment baserat 
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självsjälvskattning viktigt inom studier av emotioner, då det kan förklara betydelsen av de 

fysiologiska resultaten. Tillsammans bidrar den fysiologiska metoden, HR, och den 

subjektiva självskattningen till ett resultat som sedan kan jämföras och analyseras för att 

besvara undersökningens frågeställning.  

3.1.6 Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) har lagt fram fyra huvudkrav som läggs på forskning där en individ 

är involverad. Syftet med dessa etiska principer är att förorda en norm som omfattar 

relationen mellan forskare och studiedeltagare (Vetenskapsrådet, 2002). Detta avsnitt avser 

att förklara hur denna studie förhåller sig till de fyra huvudkraven.  

Det första kravet är informationskravet som innebär att deltagaren måste bli informerad 

innan undersökningen startar om vad ett deltagande i studien innebär, samt få information 

om sin rätt att avbryta undersökning när som helst i och med att deltagandet är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002). I och med att denna studie har som mål att framkalla rädsla hos 

deltagare måste individen vara fullt medveten om att testet kan leda till rädsla av olika 

styrka. Enligt en generell praxis i spelindustrin måste spelare även informeras om risk för 

ljuskänslig epilepsi, och att om man upplever några besvär bör man omedelbart avstå från 

att spela tills en läkare kontaktats.   

Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket innebär att deltagaren måste ha gett sitt 

samtycke till att delta. Trots samtycket har man rätt att avbryta sitt deltagande utan att 

behöva ange någon orsak till detta (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom det finns en risk att 

deltagare väljer att avbryta, ska det enligt samtyckeskravet, tydliggöras att data som 

insamlats innan avbrutet test får endast användas om samtycke getts innan 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Denna undersökning ger inte ut personuppgifter i slutrapporten i och med det tredje kravet, 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det är ett krav på sekretess som ska skydda 

individen och innebär att uppgifter ska avrapporteras på ett sådant sätt att deltagare inte kan 

identifieras i efterhand (Vetenskapsrådet, 2002). Det leder in på det sista kravet, 

nyttjandekravet, som säger att uppgifter som samlats in får enbart användas i 

forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). Utöver de krav som beskrivits ovan följer denna 

studie även andra etiska normer. Produkten som ska testas får inte innehålla kränkande 

material.  

3.1.7 Metoddiskussion 

Eftersom prototypen (se avsnitt 3.1.1) enbart innehåller inslag av chock och spänning och 

inga andra moment som vanligtvis används i skräckspel, såsom narrativ, kan deltagarna 

uppfatta spelvärlden de befinner sig i som tom och ointressant. Det kan i sin tur leda till att 

deras upplevelse påverkas och därmed även deras emotionella reaktioner. Inför studier vars 

syfte är att specifikt undersöka hur exempelvis ett narrativ påverkar spelarnas emotionella 

upplevelse hade det varit ytterst viktigt att inkludera narrativa element i prototypen. 

Eftersom denna studie enbart analyserar ekologiska emotioner, såsom förklarat enligt Frome 

(2007) d.v.s. analys av hur spelaren reagerar på händelser i miljön, finns inga skäl att 

utvärdera några narrativa element.  

Det finns även en risk för att deltagarna inte blir skrämda. Det kan bero på att deltagarna har 

utvecklat en tolerans mot skrämseleffekter. Det är därför viktigt att dokumentera 
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deltagarnas vana vid skräckspel såväl som skräckfilm. Ännu en anledning till att deltagarna 

inte blir skrämda kan vara att de inte blir rädda för allt, t.ex. vissa kanske inte är rädda för 

spindlar medan andra inte är rädda för mörker. Därför innehåller prototypen chock och 

spänning som har beprövats i tidigare skräckspel och dessa spel är därmed utgångspunkt för 

designen av prototypen. I och med att studien inte gör anspråk på att undersöka nya former 

av skräckmoment vore det olämpligt att inkludera element som inte har använts i tidigare 

spel inom genren, och det främst för att obeprövade spelmoment vanligtvis är opålitliga 

innan tester har utförts.  

Ytterligare en svårighet med prototypens design kan vara prototypens tempo (eng. ”pacing”). 

Det betyder att designen av miljön måste vara anpassad till risken att spelarna väljer att 

försöka klara spelet så fort som möjligt. Eftersom prototypens versioner är beroende av 

kuslig stämning (se avsnitt 2.3) innehåller designens mekanik åtgärder som styr tempot så 

att inga chock- eller spänningsmoment förbises.  

Under varje test av prototypen mäts deltagarens puls med en HR-mätare (se avsnitt 3.1.3), 

för att dokumentera eventuella pulsändringar på en tidslinje. Med denna metod gör man 

antagandet att en ökad puls indikerar rädsla. Det bör nämnas att en ökad puls inte med 

säkerhet behöver indikera specifikt rädsla, det kan även innebära tecken på stress och andra 

emotioner med hög upphetsning. Det är i och med detta eventuella problem som studien 

inkluderar ett självskattningsformulär (se avsnitt 3.1.3) både före och efter testet. Deltagarna 

får själva reflektera över sina känslor som uppkommer under testet och svaren kan sedan 

jämföras med pulsmätningarna. Exempelvis om en deltagare får ökad puls vid en av 

versionsdelarnas 8 olika chock- och spänningsmoment, och sedan bekräftar via formuläret 

att vid den händelsen upplevdes en stark rädsla, kan det sannolikt vara så att deltagaren blev 

rädd.  

HR-mätaren och självskattningsformulären har valts som mätinstrument för att komplettera 

varandra. Det betyder att om studien hade utförts utan pulsmätning skulle resultatet minska 

i validitet då formulärens data inte kan stödjas med fysiologisk data och vice versa. Det hade 

varit ett alternativ att komplettera formulären med en fokusgruppsintervju för att ge 

kvalitativa data som stöd. Det hade inneburit problem då denna studie specifikt undersöker 

upphetsningsvärde och valens, vilket inte kan utvärderas utan en fysiologisk metod som 

mäter upphetsning.   

Även om HR-mätaren och självskattningsformuläret har valts för att komplettera varandra, 

bidrar de med risker som enskilda mätinstrument. HR-mätaren medför exempelvis risk för 

tekniska problem under själva testproceduren (se avsnitt 3.1.4) såväl som vid dataanalysen 

(se avsnitt 3.1.5). Självskattningsformuläret innebär en annan typ av risk som gäller valet av 

storleken på skalan. Asún, Rdz-Navarro och Alvarado (2015) har utfört en analys av ett 

flertal olika versioner av skalans storlek som använts i tidigare studier. Deras resultat visar 

att en liten skala, t.ex. 1-3, minskar resultatets tillförlitlighet och ger deltagare ett intryck av 

att de inte får fullt utrycka sina åsikter (Asún et al., 2015). Om skalan är högre än 1-7 visade 

det sig att deltagare upplevde svårigheter med att urskilja värdenas betydelse i relation till 

påståendet i frågan. Asún et al. (2015) menar att därmed bör en skala vara minst 1-4 eller 

högst 1-7. I denna studie används en skala på 1-4. Asún et al. (2015) diskuterar även att en 1-

4 skala eliminerar möjligheten för deltagare att välja ett neutralt svar, vilket är möjligt på en 

skala såsom 1-5 om deltagaren väljer 3. När möjligheten för ett neutralt svar existerar har det 

visats enligt Asún et al. (2015) att deltagare gärna väljer det alternativet, för att det är 
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enklare att vara neutral i frågor som man är osäker på, vilket betyder att det neutrala svaret 

inte alltid är det mest korrekta.  

I och med studiens etiska principer (se avsnitt 3.1.6) informeras alla deltagare om att testet 

kan innebära en stark emotionell reaktion i form av rädsla. Det betyder att deltagarna utför 

testet med vetskap om att de kan bli rädda. Även detta kan påverka deras reaktioner då en 

förväntan på rädsla kan driva fram en rädsla. Eftersom undersökningen handlar om 

skräckgenren anses inte en förväntan på att bli skrämd som ett problem, då det redan ingår i 

spelarens krav på genren.  

Att utföra en studie i laborativ miljö kan också påverka deltagarnas emotioner. Exempelvis 

kan de uppleva stress eftersom de deltar i en undersökning och kan känna sig iakttagna när 

de spelar. För att minimera känslan av att delta i en studie och minska påverkan av 

omgivande faktorer såsom dagsljus utförs testet i en miljö där deltagarna isoleras i ett mörkt 

rum (se avsnitt 3.1.4). En alternativ lösning för att minimera känslan av att delta i en studie, 

kan vara att undersökningen utförs i hemmamiljö där deltagarna får spela prototypen såsom 

de hade gjort under normala förhållanden. Anledningen till att undersökningen inte utförs i 

hemmamiljö är att få möjlighet att kontrollera rummets ljus, eftersom ljussättning är en 

viktig faktor vid spel av skräckspel. 

I detta avsnitt har undersökningens främsta risker och problem presenterats och diskuterats. 

Eftersom emotioner är svåra att kontrollera och mäta kan risker som nämnts ovan inte med 

säkerhet elimineras. Det är därför viktigt att ha dessa i åtanke vid utvärderingen av 

resultaten.      
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4 Genomförande  

4.1 Förstudie 

I detta avsnitt presenteras den förstudie som gjorts inför produktionen av prototypen (se 

avsnitt 3.1.1). Förstudien har involverat spelande av klassiska och nya spel inom 

överlevnadsskräckgenren.  Den gjordes för att se om ett designmönster fanns bland spel 

inom genren. I kommande avsnitt har resultatet av förstudien placerats i de fyra spelelement 

som Schell (2008) tagit fram.  

Schell (2008) talar för att spel kan brytas ned och klassificeras inom fyra element; mekanik, 

berättelse, estetik och teknik. Alla dessa element är essentiella och inget spel kan skapas utan 

dem, och därmed bör ett spels grundläggande design skapas baserat på vad de innebär 

(Schell, 2008). Utöver de fyra elementen menar Schell (2008) att ett spel inte kan existera 

utan ett tema och ett spels design ska vara aktivt utformat för att möta tematiken. 

Följaktligen ska ett spels fyra element stärka temat som i sin tur bör vara baserat på spelets 

övergripande idé (Schell, 2008). Nedan presenteras de fyra elementen i relation till vad de 

innebär för spel i överlevnadsskräckgenren samt hur de använts i spel inom genren för att 

stärka temat.  

4.1.1 Tematik 

Tematiken för ett spel i överlevnadsskräckgenren är från ett brett perspektiv ”att överleva”, 

vilket betyder att spelen innehåller ett hot som utan tvekan kan döda spelets avatar, d.v.s. 

spelets karaktär. Det kan ses i klassiska spel som Resident Evil (Capcom, 1996) och Silent 

Hill 2 (Konami Computer, 2001) där avataren ska försvara sig och överleva ett flertal dödliga 

fiender, som definitivt kan döda spelets avatar. I nyare spel däremot som Alien: Isolation 

(The Creative Assembly, 2014) är temat ”att överleva” förstärkt genom att skapa en fiende 

som inte kan dödas och spelaren måste därför istället överleva genom att fly och distrahera 

hotet.   

4.1.2 Mekanik 

Mekaniken i ett spel är generellt sett spelets regler (Schell, 2008), d.v.s. vad spelaren kan 

göra med avataren och världen och hur. I de klassiska överlevnadsskräckspelen Resident 

Evil (Capcom, 1996) och Silent Hill 2 (Konami Computer, 2001) har spelaren möjlighet att 

försvara avataren genom att hantera vapen och försöka döda fienderna. Däremot ger spelen 

en begränsad tillgång av ammunition och ibland ingen alls. Det är starkt relaterat till 

genrens tema ”att överleva” eftersom en svag förmåga till försvar ökar tvekan och rädslan för 

att inte lyckas överleva, vilket i sin tur skapar ett mål hos spelaren att överleva mot alla odds.  

Utöver de förmågor som spelet ger avataren bör det också diskuteras vilka andra 

interaktioner som spelaren kan utföra i ett överlevnadsskräckspel. Spel inom den genren 

använder oftast neutrala interaktioner, exempelvis att gå runt och plocka upp papper 

(Slender: The Eight Pages, Parsec Productions, 2012), men även handlingar som kan anses 

av en spelare vara naturliga. Sådana interaktioner kan vara att öppna dörrar, stänga av och 

på särskilda objekt, plocka upp och dra i möbler/dekorationer i spelets miljöer (Amnesia: 

The Dark Descent, Frictional Games, 2010). 

Genrens neutrala interaktioner och begränsade förmågor leder också till att spelen oftast 

innehåller få och ibland saknar inventoryobjekt (eng. ”inventory objects”), d.v.s. objekt som 
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kan plockas upp och sparas för att använda i ett senare syfte. Ett exempel på spel inom 

genren som begränsar dessa objekt till ett minimum är Outlast (Red Barrels, 2013). I Outlast 

(Red Barrels, 2013) kan spelaren enbart plocka upp batterier som används till avatarens 

kamera och som i sin tur används för att se i mörker. Däremot i spel som Slender: The Eight 

Pages (Parsec Productions, 2012) har spelaren inga inventoryobjekt alls att plocka upp.  

Mekaniken i ett överlevnadsskräckspel är sammanfattningsvis begränsad både vad gäller att 

försvara sig och i interaktionsväg. Det kompenseras med spelens rika innehåll, med djupa 

berättelser och välarbetad estetik. I nästa avsnitt presenteras genrens vanligaste former av 

berättelseelement.   

4.1.3 Berättelse 

Ett spel i överlevnadsskräckgenren har precis som andra spel en berättelse att förmedla. 

Schell (2008) menar att en berättelse i ett spel sällan skiljer sig i struktur och innehåll från 

filmer och litteratur. Alla har de ett mål, konflikt och hinder som en eller flera karaktärer 

måste ta sig förbi (Schell, 2008). Målen som presenteras i överlevnadsskräckspel är ofta 

väldigt enkla att förstå, och är kontextuellt kopplade till spelets miljö och hur konflikten 

utvecklas med tiden. I spel såsom Outlast (Red Barrels, 2013) är målet att ta reda på vad som 

har hänt på ett mentalsjukhus, men då avataren stöter på ett flertal hotfulla konflikter 

ändras målet till att fly från sjukhuset. Däremot i spel som Slender: The Eight Pages (Parsec 

Productions, 2012) ändras aldrig målet som är att hitta åtta sidor i en skog. Precis som i 

Outlast (Red Barrels, 2013) och i många andra spel i genren, är målet enkelt att förstå vilket 

är viktigt för att behålla spelarens fokus och inte riskera att förstöra stämningen.   

Att nå ett mål innebär ofta några hinder på vägen, och det gäller även spel. I 

överlevnadsskräckgenren är hindren exempelvis monsterliknande fiender (Resident Evil, 

Capcom, 1996; Silent Hill 2, Konami Computer, 2001). Hindren kan även innebära hotfulla 

miljöer, som i exempelvis Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010) där mörkret 

såväl som skuggor ger skada till avataren.  

Spelets konflikt ligger till grund för karaktärens mål, som i exempelvis Alien: Isolation (The 

Creative Assembly, 2014) där konflikten är mellan Amanda Ripley och Alien. Det är ingen 

direkt konflikt eftersom hon inte kan konfrontera Alien utan att själv garanterat dö. Hennes 

konflikt blir att undvika, och fly från Alien vilket skapar målet att överleva Aliens attacker 

(Alien: Isolation, The Creative Assembly, 2014). Spelen kan även ha en vag konflikt där 

problemet ligger i protagonistens huvud, t.ex. i spelet Amnesia: The Dark Descent 

(Frictional Games, 2010). Det finns antagonister men berättelsen handlar främst om 

avatarens inre konflikt, och om att han inte minns vad som hänt honom. Detta leder sedan 

till att hans mål inte blir att fly från de hotfulla monstren, utan istället att överleva tillräckligt 

länge för att få tillbaka sitt minne och förstå vad som hänt.  

Berättelsen i ett överlevnadsskräckspel lägger grunden till hur spelet kommer ta sig an 

temat, d.v.s. var kommer spelet utspelas och vem spelar man, och dessa frågar besvarar 

sedan hur mekaniken blir uppbyggd. Spelets konflikt och hinder påverkar hur spelaren 

kommer interagera med spelvärlden, samt hur målet kan komma att utvecklas med tiden. 

Nästa avsnitt berättar vad estetik är och hur det används i överlevnadsskräckspel. 
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4.1.4 Estetik 

Schell (2008) berättar att ett spels estetik handlar om vilken upplevelse och känsla som 

spelaren ska få när spelet spelas. För spel i överlevnadsskräckgenren är det enkelt att säga att 

spelens estetik är rädsla, men det räcker inte som svar. En designer måste även fundera över 

vad den tänkta upplevelsen ska innebära mer specifikt (Schell, 2008). Spel i denna genre 

strävar framförallt mot att framkalla rädsla hos spelaren (Therrien, 2009). Däremot ska den 

rädslan ha sin grund i genrens tematik (Schell, 2008). För genren överlevnadsskräck, vars 

tema är överlevnad, blir genrens estetik mer detaljerad när den beskrivs som osäkerhet och 

fruktan för att inte överleva.  

Ett spels mekanik och berättelse bidrar till dess estetik utan tvekan, men en viktig 

komponent i detta är även spelets atmosfär och stämning (Schell, 2008). Exempelvis om 

spelet ska skapa en estetik av glädje och lycka är en lämplig atmosfär färgglad med glad 

stämningsmusik. I spel inom skräckgenren, och framför allt överlevnadsskräckgenren, 

passar oftast en övergiven och ödslig atmosfär in. Spelet Alien: Isolation (The Creative 

Assembly, 2014) utspelar sig på ett övergivet skepp i rymden, där ingen kan höra dig skrika, 

vilket bidrar starkt till en känsla av övergivenhet. Ensamhet som den typen av atmosfär 

skapar, som även visas i spel som Outlast (Red Barrels, 2013) och Slender: The Eight Pages 

(Parsec Productions, 2012), är en stark motivator till rädslan för att inte överleva. Rädslan 

stärks ytterligare genom att spelen inte ger spelaren en stark avatar som kan försvara sig.  

4.1.5 Teknik 

Tekniken är det som skapar allt, det som gör att en spelare kan spela spelet och det som 

avgör vad spelaren kan spela med (Schell, 2008) t.ex. via tangentbord och mus, handkontroll 

eller till och med via en VR-kontroll, d.v.s. glasögon som skapar en virtuell verklighet. Den 

vanligaste formen av kontroll för spel inom överlevnadsskräckgenren är framförallt 

tangentbord och mus samt handkontroll eftersom båda typer av kontroller fungerar till PC 

och många av spelen i genren släpps för datorn (T.ex. Outlast, Red Barrels, 2013; Slender: 

The Eight Pages, Parsec Productions, 2012; Amnesia: The Dark Descent, Frictional Games, 

2010; Alien: Isolation, The Creative Assembly, 2014.). En VR-kontroll har börjat bli allt mer 

populärt inom genren då många individuellt utvecklade spel släpps med funktionalitet för 

VR-kontroll (The Forest, Endnight Games, 2014; Delusion, Dark Premise, 2014; Don’t Look 

Back, Arnaud, 2014). Kontrollen i sig är passande för spel såsom överlevnadsskräckspel där 

estetiken är viktig och en virtuell verklighet kan bidra till ökad stämning.   

Teknikelementet innefattar också vilket perspektiv spelet kommer att spelas i (Schell, 2008). 

De vanligaste formerna är 1:a-personsperspektivet och 3:e-personsperspektivet, framförallt i 

spel inom överlevnadsskräckgenren. Klassiska spel som Resident Evil (Capcom, 1996) och 

Silent Hill 2 (Konami Computer, 2001), som även grundade genren (Therrien, 2009), 

använder 3:e-personsperspektivet och i samband med det utforskar de båda spelen 

annorlunda och välplanerade vinklar med kameran för att skapa ytterligare stämning som 

bidrar till estetiken. 1:a-personsperspektivet är också bra på att stärka estetiken i spelet med 

vinkeln genom att exempelvis skapa trånga gångar och skarpa hörn (Outlast, Red Barrels, 

2014).  

Ett spels teknik är avgörande dels för hur spelet kan spelas men även hur spelet ser ut, d.v.s. 

vilken typ av grafik spelet innehåller (Schell, 2008). Svaret på denna fråga är viktig för 

genren överlevnadsskräckspel, då mycket av upplevelsen och känslan som förmedlas 

kommer via ekologiska emotioner (Frome, 2007), d.v.s. det som spelaren ser och hör i direkt 
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anknytning till sin verklighet. Därför har en realistisk grafik med hög kvalité enklare att 

förmedla rätt känsla via ekologiska emotioner då spelaren lättare kan känna igen sig. Det 

betyder inte att spel med sämre grafik inte kan förmedla rätt estetik och känsla, dock kan det 

vara svårare att åstadkomma.  

I detta kapitel har undersökningens förstudie presenterats. I nästa kapitel beskrivs den 

grundläggande designen för studiens prototyp i relation till det som nämnts i detta kapitel 

om överlevnadsskräckgenren.  

4.2 Grundläggande design 

Som nämnts i undersökningens förstudie (se avsnitt 4.1) bör mekanik, berättelse, estetik och 

teknik både stärka och tillgodose spelets tänkta tematik. För den prototyp som gjorts för 

denna studie har det varit nödvändigt sätta vissa begränsningar bl.a. på grund av tidsbrist 

och hur väl vissa klassiska moment från överlevnadsskräckgenren passar in på målet med 

studien. Nedan presenteras prototypens design av mekanik, berättelse, estetik och teknik 

samt vilka avgränsningar som gjorts under den tidiga designprocessen.  

4.2.1 Mekanik 

Som det framkom under förstudien om mekanik (se avsnitt 4.1.1) används oftast begränsade 

och neutrala interaktioner för överlevnadsskräckspel. Designvalet av grundläggande 

mekanik för spelet har gjorts med detta i åtanke. Det första som besvaras med avseende på 

detta är frågan om huruvida avataren ska kunna försvara sig. I studiens prototyp har 

spelaren ingen mekanik som ger avataren försvarsförmågor. Anledningen är framförallt 

begränsad produktionstid då en försvarsförmåga skulle innebära implementation av den 

funktionaliteten och någon form av motståndare. Enligt förstudien om mekanik (se avsnitt 

4.1.1) innehåller spel i överlevnadsskräckgenren ofta någon form av förmåga att försvara sig, 

men i denna studie ligger inte mekaniken i fokus för utvärderingen, då studiens 

frågeställning handlar om spelmomenten spänning och chock (se avsnitt 3). Eftersom 

produktionstiden för prototypen är ovanligt kort, i relation till en vanlig spelproduktion, har 

spelets innehåll begränsats till minimikraven för ett spel i överlevnadsskräckgenren, vilket 

baseras på resultaten från förstudien (se avsnitt 4.1). Det innebär att mekaniken begränsats 

till inget försvar, inga inventoryobjekt och få neutrala interaktioner såsom att öppna dörrar 

och stänga av och på objekt.  

Frågan om avataren i spelet kan dö är viktig att ta upp, speciellt i överlevnadsskräckgenren 

där temat är att överleva. I spelen som studerats under förstudien (se avsnitt 4.1) kan 

avataren alltid dö och spelaren börjar då om från en viss punkt. Problemet som uppstod 

inför produktionen av studiens prototyp var, att om det finns en risk att avataren kan dö, och 

spelaren måste spela om en sekvens av spelet, blir det repetition av de skrämselmoment som 

undersöks i studien. När skrämmande moment upprepas kan de bli mindre skrämmande för 

varje gång och eftersom studien ska mäta rädsla är den typen av situation inte optimal. Om 

spelet skulle innehålla mekanik för att avataren kan dö måste spännings- och 

chockmomenten vara slumpmässiga vad gäller både innehåll och plats. Det är däremot något 

som innebär mycket extra arbete och är tidskrävande. Det betyder att prototypen för denna 

studie inte innehåller någon funktion för att avataren kan dö. Eftersom genrens tematik är 

”att överleva” och dess estetik är rädslan för att inte överleva bör spelet, för att bli kallat ett 

överlevnadsskräckspel, ha en tydlig antydan till att avataren kan dö även om det inte skulle 

kunna ske.  
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4.2.2 Berättelse 

Prototypens konflikt handlar om det övernaturliga, d.v.s. spelets antagonist är ett spöke som 

omvandlar en annars vanlig miljö till en hotfull miljö. Med den typen av konflikt minskar 

produktionstiden eftersom inga karaktärer krävs, då ett spöke inte behöver synas för att 

existera, dessutom läggs mer fokus på spelarens osäkerhet om vad hotet är då man inte kan 

se det framför sig. Spelet P.T. (Konami Digital Entertainment, Inc., 2014) har lyckats med att 

skapa en vag konflikt med en osynlig antagonist, där spelaren går runt i ett helt vanligt hus 

samtidigt som antagonisten gör huset allt mer till en hotfull och obehaglig miljö. Studiens 

prototyp utspelar sig i liknande miljö som P.T (Konami Digital Entertainment, Inc., 2014) 

och med en liknande konflikt. Det är främst för att en vanlig säker miljö som blir utsatt för 

ett hot som inte kan förklaras eller beskrivas, har genom P.T (Konami Digital Entertainment, 

Inc., 2014) visat sig vara en design som skapar en stark och tydlig känsla av rädsla för att inte 

överleva.  

Spelet utspelar sig i ett vanligt modernt hus i nutid där avataren vaknar upp mitt i natten av 

ett ljud. Spelaren går sedan igenom huset med avataren samtidigt som spöket skapar 

händelser för att skrämma avataren och därmed även spelaren. Spelets hinder är det som 

den övernaturliga entiteten skapar genom att påverka miljön och skrämma avataren när den 

är på väg genom huset, vilket även är målet med spelet. Dessa hinder är spelets spännings- 

och chockmoment som har testats och utvärderats i studien, och därmed är spelets hinder 

även de mätpunkter som använts i analysen (se avsnitt 3.1.5). 

4.2.3 Estetik 

Estetiken i studiens prototyp är densamma som förstudien för estetik (se avsnitt 4.1.4) 

visade att spel i överlevnadsskräcksgenren använder, d.v.s. en rädsla som skapas av en 

osäkerhet och fruktan för att inte överleva ett övernaturligt hot. Om hotet är övernaturligt 

ska miljön vara mer realistisk, som i spelen P.T.(Konami Digital Entertainment, Inc., 2014) 

och Slender: The Eight Pages (Parsec Productions, 2012). Med en realistisk miljö menas en 

plats som spelaren kan relatera till och det ska inte vara helt omöjligt att man kan befinna sig 

där. Den typen av design stöds av Fromes (2007) klassifikation av ekologiska emotioner, 

vilket även är den klassifikation av emotioner som studien har analyserat. Om miljön är 

orealistisk och hotet fortfarande är övernaturligt hamnar spelet i Therriens (2009) absurda 

kategori av skräck, eftersom det blir en självklarhet att spelets fiender är mer skrämmande 

då de befinner sig på en skrämmande plats, och det i sin tur skapar en hög förväntan att bli 

rädd. Exempel på spel som gör detta är Outlast (Red Barrels, 2013), Amnesia: The Dark 

Descent (Frictional Games, 2010) och Alien: Isolation (The Creative Assembly, 2014).  

4.2.4 Teknik 

Studiens prototyp spelas från ett 1:a-personsperspektiv. Även om detta inte är den klassiska 

formen av perspektiv i överlevnadsskräckspel, d.v.s. 3:e-personsperspektiv (Resident Evil, 

Capcom, 1996; Silent Hill 2, Konami Computer, 2001), så används 1:a-personsperspektivet 

oftare i de nyare spelen i genren (Slender: The Eight Pages, Parsec Productions, 2012; 

Outlast, Red Barrels, 2014; The Forest, Endnight Games, 2014; Five Nights at Freddy’s, 

Cawthon, S., 2014). Gällande designen av studiens prototyp har 1:a-personsperspektivet 

valts främst på grund av att det bidrar till kortare produktionstid eftersom det eliminerar 

processen att arbeta med svåra kameravinklar, som 3:e-personsperspektivet ofta bidrar till, 

samt att skapa en 3d-karaktärsmodell för spelets avatar. En annan anledning till att 

prototypen gjorts ur ett 1:a-personsperspektiv är att ekologiska emotioner enligt Frome 
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(2007) skapas bäst via ett sådant perspektiv. Eftersom ekologiska emotioner är emotioner 

som uppstår baserat på det spelaren ser och hör direkt från spelet, blir emotionerna närmare 

ett personligt plan när det spelas från ett 1:a-personsperspektiv.  

Eftersom prototypens atmosfär i relation till dess estetik ska vara realistisk (se avsnitt 4.2.3) 

är grafiken i spelet av hög kvalitet. Vanligtvis är sådan grafik tidskrävande att skapa och svår 

att implementera. Spelet är byggt i Unreal Engine 4 (Epic Games, 2014) vilket ger 

användaren gratis 3d-modeller av hög kvalitetsgrafik, och därmed går det snabbt och enkelt 

att skapa en realistisk 3d-miljö av högsta kvalitet.  

I detta kapitel presenterades studiens prototyps grundläggande design som är upplagd 

utefter Schell (2008) och hans kategorisering av ett spels fundamentala element, mekanik, 

berättelse, estetik och teknik. De designval som gjorts i denna process har även diskuterats 

och motiverats i detta kapitel. I nästa kapitel fördjupas prototypens design i relation till en 

detaljerad beskrivning av dess innehåll och funktionalitet.  

4.3 Detaljerad design 

I detta kapitel introduceras prototypens innehåll och funktionalitet på en detaljerad nivå. I 

samband med det diskuteras processen bakom besluten som togs för att skapa en prototyp 

som är specifikt anpassad för studiens syfte.  

4.3.1 Mekanik 

I detta avsnitt presenteras spelets mekanik detaljerat och de olika interaktionerna diskuteras 

i relation till hur de påverkar spelets tempo och hur väl anpassat det är till 

överlevnadsskräckgenren.  

Enligt prototypens bestämda mekanik (se avsnitt 4.2.1) är spelets funktionalitet begränsad 

till enbart neutrala interaktioner, d.v.s. något som inte kräver reflektion hos varken 

utvecklare eller spelare. Det är främst för att prototypen i första hand fokuserar på chock- 

och spänningsmoment, se nästkommande avsnitt chock (4.3.2) och spänning (4.3.3). Nedan 

presenteras prototypens neutrala funktioner. 

Gå och titta 

För att röra prototypens avatar framåt, bakåt och sidledes använder spelaren tangenterna W 

(framåt), A (vänster), S (bakåt) och D (höger). Genom att röra på datorns mus roteras 

avatarens kamera vilket gör det möjligt för spelaren att se sig omkring. WASD-

tangentkombinationen och användning av mus för att titta, är ett standardiserat 

användningsområde hos PC-spel som utspelas i ett 1:a-personsperspektiv.  

Under produktionen av prototypen fanns det en önskan om att implementera en så kallad 

gupphuvudeffekt (eng. ”bobbing head”).  En gupphuvudeffekt innebär att kameran rör sig en 

aning upp och ned samtidigt som avataren rör sig. En sådan effekt hade bidragit till den 

tänkta estetiken (se avsnitt 4.2.3) då det ger en känsla av en realistisk mänsklig rörelse. Ett 

försök att implementera en gupphuvudeffekt gjordes, men det visade sig vara en 

tidskrävande process och därmed togs ett beslut att ta bort den effekten. Eftersom en 

realistisk gångrörelse troligen skulle bidra mycket till den övergripande realistiska känslan 

implementerades en alternativ lösning. Lösningen var att sänka gångfarten hos avataren, 

vilket även bidrog till en kontroll av spelets tempo. Som nämndes i metoddiskussionen (se 
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avsnitt 3.1.7) finns det en risk att spelarna missar de viktiga skrämselmomenten, spänning 

och chock, och då det alltid finns en risk att en spelare försöker klara spelet så fort som 

möjligt, kan det hjälpa att sänka farten hos avataren.  

Öppna dörrar 

Vissa av prototypens dörrar kan spelaren öppna för att ta sig vidare till nästa rum. När 

spelaren närmar sig en sådan dörr visas automatiskt en hjälptext som berättar hur spelaren 

kan öppna dörren. För att öppna en dörr klickar spelaren på E-tangenten på sitt 

tangentbord, bland PC-spel är det en standardiserad användning för att interagera med 

objekt i ett spels miljö. När spelaren har tryckt på E-tangenten öppnas dörren genom en 

animation, d.v.s. att den roterar cirka 90 grader i en viss hastighet.  

I ett tidigt skede av produktionsprocessen fanns det en förhoppning om att implementera en 

funktionalitet att öppna och stänga dörrar i liknelse med hur det görs i andra spel från 

överlevnadsskräckgenren (t.ex. Amnesia: The Dark Descent, 2010, Frictional Games; 

Outlast, 2013, Red Barrels). Det skulle innebära att spelaren kunde ändra dörrens rotation 

genom att dra musen fram och tillbaka samtidigt som vänstermusknapp var nedtryckt. Men 

det visade sig att den typen av mekanik innebar en implementation av en anpassad 

fysikmotor specifikt för det syftet, vilket inte var en hög prioritet för denna studie. Istället 

implementerades en automatiskt spelande animation vilket ger samma slutliga resultat, en 

öppen dörr, men utan en tidskrävande produktionsfas.  

Ficklampa 

För att spelaren ska kunna lysa upp omgivningen medan den utforskas har prototypen en 

ficklampsfunktion, vilket i förstudien visade sig vara en vanlig mekanik (se avsnitt 4.1.2).  

Avataren plockar upp en ficklampa under spelets introduktionssekvens och för att den ska 

passa in i miljön, d.v.s. i ett modernt hus, är objektet som plockas upp en modern 

mobiltelefon. En mobiltelefon är något som alla kan relatera till och kan koppla till 

funktionaliteten av en ficklampa. Ficklampsfunktionen har en standardiserad 

aktiveringsinteraktion inom PC-spel, där man växlar lampans av- och på-läge genom att 

klicka på F-tangenten.   

4.3.2 Chock 

I detta avsnitt diskuteras de chockmoment som valdes för prototypen samt processen bakom 

valen. Momenten har valts baserat på andra spel från överlevnadsskräckgenren som 

använder sig av klassiska chockmoment. Urvalet gjordes baserat på hur väl det passar in på 

spelets grundläggande design (se avsnitt 4.2) och hur lätt det är att implementera.  

Det finns ett flertal olika typer av chockmoment som har använts inom både spel och film, 

exempelvis plötsliga ljud och när något oväntat sker hastigt (Perron, 2004). Baird (2000) 

berättar att spelmediet har det som krävs för att chock ska fungera, d.v.s. en karaktär, ett 

underförstått hot och ett intrång i spelandet. Det är intrånget, t.ex. ett högt ljud eller annan 

plötslig händelse, som är chocken (Baird, 2000). Baird (2000) menar att karaktären och 

hotet behövs för att spelaren överhuvudtaget ska få någon meningsfull skrämselreaktion.  

Ett klassiskt exempel på chockmoment från spel i överlevnadsskräckgenren är i Resident 

Evil (Capcom, 1996), när hundar hoppar in genom ett fönster precis när spelaren har gått 

runt ett hörn. Ytterligare ett klassiskt exempel är när en bild av en död kvinna i ett badkar 
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visas plötsligt samtidigt som ett skrik hörs (Eternal Darkness, Silicon Knights, 2002). Andra 

exempel från nyare spel inom genren är när någon bankar på en dörr som spelaren går förbi 

(Amnesia: The Dark Descent, Frictional Games, 2010), och när spelaren vänder sig om i P.T. 

(Konami Digital Entertainment, 2014) står ett spöke precis bakom avataren.  

Baserat på ovanstående exempel på chockmoment från klassiska och nya spel från 

överlevnadsskräckgenren har följande chockmoment valts för användning i studiens 

prototyp:  

 Det första chockmomentet är ett chockljud, ljudet av att någon bankar hårt och 

intensivt på en dörr. Detta ljud spelas upp antingen som en del av 

introduktionssekvensen av prototypen eller vid starten av andra delen, beroende på 

vilken version som spelas.  

 Spelaren tvingas att vända sig om på grund av att vägen är blockerad. När spelaren 

vänder sig om står det ett stort obehagligt objekt precis bakom avataren. 

 När spelaren går in i ett rum som är upplyst släcks plötsligt alla ljus. Samtidigt som 

ljusen släcks spelas även en ljudeffekt upp, ljudet av en glödlampa som går sönder. 

 Utan förvarning visas plötsligt en bild av ett spökligt ansikte upp på skärmen 

samtidigt som en ljudeffekt spelas upp, ljudet är ett högt intensivt skrik. 

4.3.3 Spänning 

I detta avsnitt diskuteras och presenteras prototypens spänningsmoment. 

Spänningsmomenten som beskrivs nedan har designats och valts baserat på den tänkta 

estetiken (se avsnitt 4.2.3) att skapa en stämning som ger en skrämmande känsla.  

Enligt Perron (2004) handlar spänning om att skapa en förväntan på att något hemskt 

kommer att inträffa. Det är vanligt i spel och film att använda sig av spänningsmoment 

innan chockmomentet inträffar (Carroll, 1996). Carroll (1996) menar att spänning skapas 

vanligtvis inom film enbart via en berättelse. Inom spel såväl som film används även 

specifika händelser utöver berättelsen för att skapa spänning, och det är den typen av 

spänningsmoment som protypen innehåller. Spänning kan även skapas genom att använda 

bakgrundsmusik. Musiken lägger tonen för stämningen i spelet, t.ex. musik som är snabb 

och fartfylld passar in bland actionspel. Inom skräckgenren däremot passar det bättre in 

med bakgrundsmusik som är mystisk och spöklik. 

Skriptade händelser, d.v.s. förutbestämda händelser som spelaren blir åskådare till, är enligt 

Smuts och Frome (2004) grunden till spänning eftersom det liknar hur åskådare tar till sig 

spänning i filmmediet. Dessa händelser involverar oftast att något ändras, däremot inte i 

samma drastiska form som i ett chockmoment. Det viktiga för ett spänningsmoment är inte 

att händelsen är oväntad, däremot ska den öka spelarens osäkerhet och därmed deras rädsla.  

För att skapa en scendesign innehållande spänningsmoment behövs oftast en 

bakgrundsmusik som sätter stämningen för miljön (Perron, 2004). Därför spelas 

bakgrundsmusik genom hela spelandet av spänningsdelen i prototypen, och musiken är fylld 

av spöklika ljud och melodier. Baserat på ovanstående förklaring och hur väl ett 

spänningsmoment passar in på prototypens berättelse (se avsnitt 4.2.2) och estetik (se 

avsnitt 4.2.3) har följande spänningsmoment valts: 
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 Det första spänningsmomentet är en ljudeffekt av steg som kommer närmare och 

ökar i intensitet. Detta ljud spelas upp antingen som del av introduktionssekvensen 

av prototypen eller vid starten av andra delen, beroende på vilken version som spelas. 

 När spelaren vandrar ner längs en lång korridor ser man i slutet av korridoren att en 

kontorsstol börjar rulla mot avataren i långsam fart.  

 När spelaren kommer in i ett rum öppnas en av dörrarna automatiskt. Denna dörr 

öppnas extremt långsamt. Samtidigt som dörren öppnas spelas även en ljudeffekt av 

en knarrande dörr.  

 När en av dörrarna i scenen öppnas via spelarinteraktion spelas animationen 

långsammare än vanligt. Samtidigt som dörren sakta öppnas spelas en ljudeffekt av 

stråkar som ökar i volym och intensitet. När ljudeffekten når sitt slut slår dörren upp 

på vid gavel.  

I detta kapitel har studiens prototyp beskrivits på en detaljerad nivå avseende 

funktionaliteterna att gå, titta, öppna dörrar och använda en ficklampa. Prototypens 

spännings- och chockmoment har även introducerats. I nästa kapitel presenteras 

scendesignen för protypen såväl som upplägget för de olika versionerna som testats och 

analyserats i den avslutande studien.  

4.4 Scendesign 

I detta kapitel presenteras den slutgiltiga designen av prototypens grundläggande scen, d.v.s. 

planlösningen på huset, samt en genomgång (eng. ”walkthrough”) av scenens två versioner. 

Processen bakom den slutgiltiga versionen av prototypen introduceras. Nedan presenteras 

hur scenens versioner är upplagda för att möta studiens mål. 

Studiens problemformulering (se avsnitt 3) är att undersöka hur effektiva chockmoment 

respektive spänningsmoment är på att framkalla rädsla hos spelaren. För att mäta 

effektiviteten, d.v.s. ändringar av rädsla över tid, behövdes mätpunkter som kan jämföras i 

analysen (se avsnitt 5.3). Dessa mätpunkter är chock- och spänningsmoment som beskrivits i 

avsnittet detaljerad design (se avsnitt 4.3.2 och 4.3.3). Det betyder att testproceduren (se 

avsnitt 3.1.4) innebär mätning av totalt 4 chockmoment och 4 spänningsmoment per 

testperson. För att motverka risken för en ordningseffekt är prototypens grundläggande scen 

utvecklad i två versioner. Första versionen börjar med chockmoment och avslutas med 

spänningsmoment, andra versionen börjar med spänning och avslutas med chockmoment. 

Varje moment har utvecklats med hjälp av så kallade triggers, d.v.s. när spelaren går i ett 

specificerat område aktiveras händelsen för momentet. Momenten kan även triggas när 

spelaren utför något specifikt, t.ex. öppnar en dörr eller när introduktionssekvensen spelas 

så triggas momentet efter en viss tid.  

I detta avsnitt har en introduktion för prototypens scendesign lagts fram, samt en reflektion 

över hur det relateras till studiens problemformulering (se avsnitt 3). I kommande avsnitt 

beskrivs processen bakom prototypens miljödesign (4.4.1) och dess slutliga resultat. Därefter 

görs en steg för steg genomgång (4.4.2) av spelets två versioner.  

4.4.1 Miljödesign 

För att skapa två olika versioner utvecklades först en grundläggande scen som enbart 

innehåller miljödesign, d.v.s. planlösning, placering av 3d-objekt, och ljussättning. Processen 
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startade med design av husets planlösning. I och med att prototypens berättelse (se avsnitt 

4.2.2) redan var fastställd i detta stadium, var det viktigt att huset innehåller ett sovrum där 

avataren vaknar upp i början av spelet. Utöver det behövdes även ett sätt att navigera till 

nästa del av scenen, d.v.s. nästa samling av antingen chockmoment eller spänningsmoment. 

Det löstes genom att ha första delen på husets övervåning och andra delen på 

bottenvåningen. Därmed var det logiskt att transporten från första till andra delen blev en 

trappa. Resterande rum valdes och designades baserat på de chockmoment och 

spänningsmoment (se avsnitt 4.3.2 och 4.3.3) som prototypen skulle innehålla och sedan 

analysera i studien. Resultatet av husets planlösningsdesign implementerades sedan iterativt 

i spelmotorn Unreal Engine 4 (Epic Games, 2014), se figur 2 och figur 3.   

 

Figur 2 Planlösning för husets övervåning. 

 

Figur 3 Planlösning för husets bottenvåning.  

Enligt spelets berättelse (se avsnitt 4.2.2) och estetik (4.2.3) ska miljön vara realistisk såväl 

som kuslig (Therrien, 2009). Det betyder att husets inredning och ljussättning ska vara 

verklighetstrogna medan det fortfarande är en kuslig stämning i miljön. Prototypens 
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realistiska inredning konstruerades med hjälp av ett färdiggjort och nedladdningsbart 

innehållspaket av 3d-modeller (Modern Furniture, TimBbo), se figur 4.  

 

Figur 4 Överblick av innehållet i Modern Furniture (TimBbo).  

När husets möbler och dekorationer hade implementerats saknades bara ljussättningen. 

Eftersom prototypen skapades i enlighet med hur tidigare överlevnadsskräckspel har gjorts 

(se avsnitt 4.1), var det viktigt att ljussättningen i huset gav en kuslig stämning utan att 

förvränga husets realistiska miljö. Det konstruerades till stor del tack vare att spelmotorn 

som användes i produktionen (Unreal Engine 4, Epic Games, 2014) som är väl utrustad för 

att simulera realistisk ljussättning. Bortsett ifrån spelmotorns (Unreal Engine 4, Epic 

Games, 2014) kapacitet genomfördes ett flertal iterationer av placeringen av ljuskällorna.  

Tidiga versioner i processen lyste upp rummen för mycket (se figur 5) och i vissa versioner 

blev rummen alldeles för mörka (se figur 6). Problemen som uppstår med för hög ljusstyrka 

är att den tänka estetiken (se avsnitt 4.2.3) försvinner. Ytterligare problem med den höga 

ljusstyrkan var att ficklampans funktionalitet blev obrukbar. Med en låg ljusstyrka kan inte 

spelaren se någonting, vilket stöder estetiken (se avsnitt 4.2.3) att frukta det okända. 

Däremot skapar det problem för funktionaliteten att gå omkring och se sig om i huset. Det 

visade sig även att vid spelande av versionen med låg ljusstyrka, såg man sällan chock- och 

spänningsmomenten.  

 

Figur 5 Exempel på rum med hög ljusstyrka.   
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Figur 6 Exempel på rum med låg ljusstyrka.   

För att lösa problemet med att rummen hade antingen för låg eller för hög ljusstyrka, 

placerades ljuskällorna med större avstånd ifrån varandra samtidigt som en låg ljusstyrka 

bibehölls. Utöver det togs ett flertal ljuskällor bort ifrån scenen vilket passade väl in på 

prototypens realistiska faktor, eftersom ett hus vanligtvis inte är helt upplyst när man vaknar 

på natten. Det slutliga resultatet blev kusliga rum med mörka hörn som även bibehöll 

realismen (se figur 7). 

 

Figur 7 Exempel på rum med prototypens slutliga ljussättning. 

När huset var färdigställt och mekanik (se avsnitt 4.3.1) hade implementerats, utvecklades 

scenen ytterligare för att ge den mer stämning och känsla av ett verkligt hus. För att uppfylla 

detta, implementerades ambient ljud som var konstant och gick på en loop genom hela 

huset. Ambientljudet innehöll ljud såsom knarrande golv och svagt brummande ljud, d.v.s. 

ljud som kan höras i ett tomt hus.  

Annan funktionalitet som lades in i den grundläggande scenen var en introduktionssekvens 

med en avslutande hjälptextdel där spelets mekanik förklaras. Introduktionen har som syfte 
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att starta spelaren på dennes väg mot slutet av spelet, d.v.s. ge ett mål. Eftersom spelets 

berättelse ger spelaren ett mål måste även den presenteras i detta läge. Prototypens 

berättelse (se avsnitt 4.2.2) handlar om att man vaknar upp mitt i natten och börjar sedan 

utforska huset för att se vad som händer. På vägen stöter man på olika skrämmande 

sekvenser som skapas av en okänd entitet. Spelet börjar med att avataren ligger och sover 

och plötsligt vaknar upp av ett ljud. Detta ljud kommer att vara olika baserat på vilken 

version av spelet som spelas, d.v.s. om det ska börja med chock eller spänning. Avataren 

reser sig sedan upp i sängen och tittar på sin telefon på nattbordet. Som nämnts i avsnittet 

mekanik (4.2.1) kommer spelaren använda sig av en ficklampa, och eftersom det är telefonen 

som är ficklampan ombeds spelaren att plocka upp telefonen innan spelet fortsätter. När 

telefonen har plockats upp stiger avataren ur sängen och introduktionssekvensen avslutas. I 

det avslutande skedet visas hjälpande text på skärmen som förklarar hur spelaren kan gå, 

titta och använda ficklampan.  

I detta avsnitt har en beskrivning av process och innehåll för prototypens grundläggande 

scen gjorts. Den scenen kopierades sedan till att bli två scener vilka blev grunden till 

prototypens två versioner som studien har testat och analyserat. I kommande två avsnitt 

görs en genomgång av de båda versionerna.  

4.4.2 Versionsgenomgång 

Prototypens första version har chockmomenten utplacerade på övervåningen och 

spänningsmomenten placerade på bottenvåningen. Eftersom version 1 börjar med chock 

ingår ett chockmoment i prototypens introduktionssekvens, d.v.s. avataren vaknar upp på 

grund av ett ljud. Ljudet i version 1 av introduktionen är ett chockljud eftersom 

övervåningen innehåller enbart chockmoment. Ljudet som spelas upp är ett kraftigt 

bankande på en dörr. 

I prototypens andra version innehåller övervåningen enbart spänningsmoment och därmed 

börjar version 2 dess introduktionssekvens med ett spänningsljud, vilket är fotsteg som ökar 

i både ljudnivå och takt. Direkt efter det reser sig avataren upp och introduktionssekvensen 

avslutas med hjälptext gällande mekaniken.  

Spelaren får därefter röra sig fritt i huset. Avatarens uppgift i spelet presenteras inte för 

spelaren eftersom miljödesignen (4.4.1) är upplagd så att spelaren inte kan gå eller göra 

något annat än det som är tänkt av utvecklaren. Nedan följer en steg för steg-genomgång av 

protypens två versioner.  

Version 1 

Efter att introduktionssekvensen har spelats och därmed även versionens första 

chockmoment, d.v.s. ljudet som väcker avataren, går spelaren ut från sovrummet. Precis när 

spelaren gått ut från sovrummet står avataren i en lång korridor. Till höger om 

sovrumsdörren står två stora statyer. Spelaren går ner längs korridoren och kommer till en 

dörr som inte går att öppna. Andra chockmomentet triggas, d.v.s. när spelaren vänder sig om 

står de två stora statyerna precis bakom avataren. Efter några sekunder öppnas dörren som 

tidigare inte gick att öppna.  

Därefter går spelaren in i kontoret som är väl upplyst av lampor. Precis när spelaren har gått 

in i kontoret triggas det tredje chockmomentet, d.v.s. alla lampor släcks i rummet. Efter det 

går spelaren vidare till nästa dörr som går att öppna. När spelaren har öppnat dörren och går 
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in i nästa rum triggas det sista chockmomentet, en bild av ett spöke visas på skärmen 

samtidigt som någon skriker. Bilden visas bara i någon sekund.  

Trappan som spelaren tidigare passerat har nu blivit tillgänglig att gå nedför. I samband med 

detta börjar stämningsfull bakgrundsmusik spelas. När spelaren har gått nedför trappan 

börjar den andra delen av scenen.  

Precis när spelaren har kommit nedför trappan triggas versionens första spänningsmoment, 

d.v.s. en ljudeffekt av någon som går mot avataren i ökande takt. Efter det måste spelaren än 

en gång gå genom en lång mörk korridor. När spelaren har gått ungefär halvvägs genom 

korridoren triggas det andra spänningsmomentet, d.v.s. i slutet av korridoren börjar en 

kontorsstol sakta rulla ned mot avataren. Stolen slutar rulla när den är precis framför 

avataren. Därefter går spelaren in i nästa rum och triggar det tredje spänningsmomentet, 

d.v.s. att dörren till nästa rum öppnas automatiskt och extremt långsamt samtidigt som den 

knarrar.  

Spelaren går vidare och kommer till husets matsal. När spelaren öppnar dörren som leder ut 

ur matsalen triggas det sista spänningsmomentet, d.v.s. dörren öppnas onaturligt långsamt 

samtidigt som stråkar spelar en stegrande melodi. Precis när melodin når slutet öppnas 

dörren helt. Spelaren kan nu vandra igenom vardagsrummet och avsluta spelet genom att 

öppna den sista dörren.   

Version 2 

Prototypens andra version har spänningsmomenten utplacerade på övervåningen och 

chockmomenten placerade på bottenvåningen. Direkt efter att introduktionssekvensen har 

spelats och därmed även versionens första spänningsmoment, d.v.s. ljudet som väcker 

avataren, startar en stämningsfull bakgrundsmusik. Efter att spelaren har gått ut ur 

sovrummet står avataren i en lång korridor. När spelaren har gått ungefär halva vägen av 

korridorens längd börjar en kontorsstol rulla sakta mot avataren från slutet av korridoren. 

Stolen slutar rulla när den är precis framför avataren, och detta är scenens andra 

spänningsmoment.  

Efter korridoren går spelaren in i nästa rum, kontoret, och triggar därmed igång scenens 

tredje spänningsmoment. Därmed öppnas dörren som leder till nästa rum automatiskt, dock 

öppnas dörren extremt långsamt samtidigt som den knarrar. Dörren till nästa rum måste 

öppnas och när spelaren gör detta triggas scenens sista spänningsmoment, d.v.s. dörren 

öppnar sig ovanligt långsamt i takt med stråkar som spelar en stegrande melodi. När ljudet 

når sitt slut öppnas dörren helt.  

Därefter kan spelaren gå tillbaka till trappan, som man gick förbi på vägen till kontoret. 

Eftersom alla spänningsmoment har triggats är trappan numera tillgänglig att använda, och i 

samband med detta slutar bakgrundsmusiken att spela. När spelaren har gått nedför trappan 

börjar den andra delen av scenen.  

Spelaren börjar även denna del med att en ljudeffekt spelas som första moment, och i denna 

version spelas ljudet av någon som bankar på en dörr. Efter det går spelaren vidare till en 

lång korridor. I början av korridoren på bottenvåningen står två stora statyer. När spelaren 

nått slutet av korridoren och försöker öppna dörren triggas scenens andra chockmoment, 

som innebär att när spelaren vänder sig om står de två stora statyerna precis bakom 
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avataren. Efter några sekunder kan spelaren gå vidare då dörren som tidigare var stängd nu 

har öppnats.   

När spelaren kommer till husets matsal triggas det tredje chockmomentet, d.v.s. alla lampor 

i matsalen släcks plötsligt. Spelaren navigerar sig sedan vidare till vardagsrummet. När 

spelaren går ut ur vardagsrummet triggas scenens sista chockmoment. Då visas en bild av ett 

spöke samtidigt som någon skriker intensivt. Bilden visas endast under en kort sekund och 

efteråt kan spelaren avsluta spelet genom att gå ut ur den sista dörren.   
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5 Utvärdering 

Detta kapitel avser att ge en mer detaljerad beskrivning av studiens undersökning samt 

presentation av testresultaten.  Först beskrivs ett pilottest (5.1) för utvärdering av 

prototypens spelbarhet, därefter undersökningens huvudsakliga mätinstrument. Därpå 

presenteras undersökningen i detalj med testresultat (5.2), där avsnitten är uppdelade efter 

de olika stegen i testproceduren (se avsnitt 3.1.4).  

Kapitlet avslutas med Analys och Resultat (5.3) där resultaten från undersökningen 

analyserats baserat på specifikt utformade analysfrågor (5.3.1), med utgångspunkt från data-

typ; puls (5.3.2) och emotion (5.3.3). Resultatet av analysen formar sedan studiens slutsats 

(5.4) som besvarar studiens frågeställning.  

5.1 Pilottest 

Med syftet att evaluera spelets spelbarhet och testa undersökningens mätinstrument 

genomfördes ett pilottest. Testet utfördes på två deltagare, 1 kvinna (25 år) och 1 man (28 

år). Innan testet fick båda deltagarna fylla i en tidig version av självskattningsformulär 1 

(vissa ändringar gjordes efter pilottestet, se vidare avsnitt 5.2.1). Precis som den slutliga 

versionen av formuläret innehöll den frågor om spelvana och emotionellt tillstånd.  

Sedan fick de spela varsin version av spelet i ett mörklagt rum samtidigt som HR-mätaren 

Fitbit Surge (Fitbit Inc., 2015) mätte deras puls kontinuerligt. Det visade sig dock i efterhand 

vara svårt att analysera deras pulsdata utan att kunna koppla dessa mätvärden direkt till det 

som sker i spelet. Därför togs beslutet att använda Fraps (Beepa, 2013) för att spela in 

spelsessionen, så att deltagarnas pulsdata kan kopplas direkt till vad som händer i spelet.  

Efter att de hade spelat sin version av spelet fick de svara på en tidig version av 

självskattningsformulär 2 (5.2.4), för att avgöra om de upplevde rädsla vid versionernas 

chock- och spänningsmoment. Precis som den slutliga versionen av formuläret innehöll den 

påståenden om den allmänna upplevelsen samt om händelsespecifika upplevelser. Båda 

deltagare hade upplevt rädsla mer än en gång under spelet och den allmänna upplevelsen 

fyllde alla krav för den tänkta estetiken (4.2.3).  

Resultatet av pilottestet visade att spelet gick att spela, dock med undantag för att en av 

deltagarna inte kunde läsa den textfont som valts; det ändrades direkt i spelet utan problem. 

HR-mätaren, Fitbit Surge (Fitbit, Inc., 2015), som valts för att mäta pulsen fungerade bra 

och sammanställde även resultaten automatiskt. Fitbit Surge (Fitbit Inc., 2013) 

programvaran skapade automatiskt en tidslinje för pulsändringar och det var tydliga 

differenser av puls hos deltagarna. 

I och med detta, samt att deltagarna hade uttryck sig uppleva rädsla, bedömdes pilottestet 

som lyckat. I nästa avsnitt presenteras den undersökning som analysen utgått ifrån.  

5.2 Presentation av undersökning  

I detta avsnitt presenteras en detaljerad beskrivning av förberedelser och genomförande av 

undersökningen. Till en början fick samtliga deltagare skriva under sitt samtycke och ta del 

av forskningsinformationen (Appendix A). Därefter fyllde de i självskattningsformulär 1 

(Appendix B) som innehåller två typer av data, demografiska och skalningsdata för mätning 
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av emotionellt tillstånd. Presentationen av formuläret har därför delats in i två delar (5.2.1 & 

5.2.2).  

Sedan deltog deltagarna i spelsessionen (5.2.3) där skärmen och deras puls spelades in. 

Direkt efter att spelsessionen var över fick deltagarna besvara självskattningsformulär 2 

(5.2.4) som innehåller skalningsdata för mätning av deltagarnas upplevda emotionella 

reaktion för spelets som helhet, samt för varje enskilt chock- och spänningsmoment. I och 

med att spelet är utvecklat i två versioner är även formuläret det (Appendix C, Appendix D).  

Nästa avsnitt ger en beskrivning av de första stegen i proceduren för undersökningen, vilket 

är en presentation av utformningen av självskattningsformulär 1.  

5.2.1 Självskattningsformulär 1 – Del 1 

I detta avsnitt presenteras undersökningens testdeltagare, samt även en genomgång av de 

första stegen i testproceduren, d.v.s. självskattningsformulär 1 del 1 vars resultat presenteras 

i avsnitt 5.3.1.  

Efter utskick av förfrågningar till sociala medier bokades totalt 6 deltagare för 

undersökningen. Av dessa var det 3 män och 3 kvinnor i åldrarna 21-25 som deltog. Det är 

viktigt att påpeka att ingen av deltagarna hade fått information om varken spelets innehåll 

eller studiens process innan deltagandet. Däremot hade en av deltagarna tidigare suttit med 

på en presentation som innehöll information om studiens bakgrund och metodologi, och om 

detta kan ha påverkat undersökningens validitet diskuteras i rapportens diskussion (se 

avsnitt 6.2).  

Samtliga deltagare fick i början av undersökningen, vid ankomst, läsa igenom och skriva 

under Forskningsinformation och samtyckeskrav (Appendix A), som utformats enligt 

anvisningar från CODEX (2015) och en dokumentmall från Konttinen (2011). Innehållet för 

enkäten fokuserade på att beskriva studiens syfte, utan att avslöja för mycket information, 

samt att uppfylla de forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2002) har lagt fram. När 

deltagarna hade skrivit under, och därmed gett samtycke för deltagande, fick de delta i 

undersökningen.  

Därpå började undersökningen med att deltagarna besvarade självskattningsformulär 1 

(Appendix B). Formuläret är uppdelad i två delar med varierande datatypsinnehåll. Den 

första delen omfattar frågor under rubriken ”Spelvana”, vars syfte är att ge en inblick i 

deltagarnas spelvana i relation till tid, genre och plattform.  

 

Figur 8  

Figur 9  

 

5.2.2 Självskattningsformulär 1 – Del 2 

I detta avsnitt presenteras processen bakom utformningen av den andra delen av 

självskattningsformulär 1 (Appendix B), vars innehåll är 16 påståenden som deltagaren 

svarar på utefter en 4-skalig Likertskala, (se 5.3.3 tabell 4).  Resultatet presenteras i avsnitt 

5.3.1.  
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Syftet med andra delen av självskattningsformulär 1 (Appendix B) var att ta reda på hur 

spelarna kände sig innan spelsessionen påbörjades. Som nämnts tidigare i rapportens 

bakgrund om emotioner (2.1) mäts en emotion baserat på en tvådimensionell skala som 

kallas för circumplexmodellen (Smith & Kosslyn, 2009). Circumplexmodellen placerar 

specifika emotioner på en skala av både valens och upphetsning (Smith & Kosslyn, 2009). 

En hög grad av upphetsning betyder att emotionen är stark (eng. ”activated”) och en låg 

betyder att den är svag (eng. ”deactivated”) (se figur 8). Valens avgör huruvida emotionen 

uppfattas som positiv (eng. ”pleasant”) eller negativ (eng. ”unpleasant”) (se figur 8). 

Eftersom studiens problemformulering (se avsnitt 3) involverar en metodologi som ska mäta 

både valens och upphetsning var det viktigt att deltagarnas emotionella tillstånd innan testet 

fastställdes utifrån samma variabler. Därför utformades frågorna 1-16 baserat på figur 8, 

som är en standardiserad grafisk representation av circumplexmodellen (Trimmer, Paul, 

Mendl, McNamara & Houston, 2013).   

 

Figur 10 En grafisk representation av den tvådimensionella circumplexmodellen. (Trimmer et 
al., 2013)  

Samtliga emotioner som presenteras i figur 8 översattes och placerades i en specifik ordning 

för att stämma in på kraven som finns vid skapandet av en Likertskala (Likert, 1932). Boone 

och Boone (2012) menar att en Likertskala antingen kan innehålla skalningsdata (eng. ”scale 

data”) eller typdata (eng. ”type data”).  Typdata är enstaka frågor som har liknande 

ämnesområde men inte är utformade med ett syfte att kunna slå samman frågornas resultat 

till en sammansatt skala (eng. ”composite scale”) (Boone, H. & Boone, D., 2012). 

Skalningsdata däremot är när en serie av frågor kan kombineras för att bilda ett sammansatt 

resultat (Boone & Boone, 2012). 

I den version som användes under pilottestet hade inte ordningen av frågorna gjorts i syfte 

att framställa ett sammansatt resultat, d.v.s. den innehöll typdata. I och med Boones och 

Boones (2012) rapport om hur en analys av Likertskalor görs beslutades det att samtliga 

självskattningsformulär i studien bör innehålla skalningsdata. Detta främst för att ge ett 

kvantitativt mätbart resultat om specifika egenskaper (Boone & Boone, 2012).   
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De 16 emotionerna från diagrammet i figur 8 har delats upp i 4 grupper (se tabell 1). Varje 

grupp representerar en egenskap som studien ska undersöka och emotionerna har antingen 

ett positivt eller negativt värde, samt är antingen starka eller svaga. Hur detta har påverkat 

självskattningsformulär 2 beskrivs i avsnitt (5.2.4).  

Tabell 1 Gruppering av emotioner baserat på figur 8. 

Gruppnamn Emotioner 

Negativ stark Spänd, nervös, stressad, upprörd 

Negativ svag Uttråkad, trög, deprimerad, ledsen 

Positiv stark Alert, upphetsad, entusiastisk, glad 

Positiv svag Lugn, avslappnad, fridfull, nöjd 

 

 

Figur 11  

 

Nästa avsnitt presenterar nästa steg i undersökningen där deltagarna spelade en version av 

spelet, samtidigt som deras puls mättes och datorns skärm spelades in.  

5.2.3 Spelsessionen 

Samtliga spelsessioner i undersökningen utfördes i ett användbarhetslabb på Högskolan i 

Skövde. I labbet fanns ett rum som har ett fönster, och inför varje test täcktes fönstret med 

aluminiumfolie för att totalt mörklägga rummet. Under tiden som deltagaren fyllde i 

självskattningsformulär 1 startades spelet och rätt version valdes, varannan gång version 1 

och varannan gång version 2.   

Efter att deltagaren hade fyllt i Forskningsinformation och självskattningsformulär 1 fick de 

gå in i det mörklagda rummet, men i detta läge var ljuset på. HR-mätaren Fitbit Surge (Fitbit 

Inc., 2015) placerades och spändes fast på deltagarens vänstra armled. Deltagaren fick 

information om att spelet har inbyggd information hur spelet spelas och när de kände sig 

redo skulle de klicka på ENTER-knappen för att starta spelet. Undersökningsansvarig 

startade inspelningen av Fraps (Beepa, 2013) och HR-mätaren samtidigt. Sedan lämnades 

deltagaren ensam i rummet och lampan släcktes.  

När spelet var avslutat knackade deltagaren på skrivbordet och undersökningsansvarig 

öppnade dörren och tände lampan. Spelsessionen var därmed slutförd och ansvarig stängde 

av inspelningen av Fraps (Beepa, 2013) och stoppade HR-mätaren. Deltagaren fick lämna 

rummet och besvara självskattningsformulär 2. Strukturen och innehållet för formuläret 

beskrivs i nästa avsnitt (5.2.4).  
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5.2.4 Självskattningsformulär 2 

Följande avsnitt ger en beskrivning av undersökningens avslutande steg. Därefter beskrivs 

självskattningsformulär 2 (Appendix C, Appendix D). Resultatet av den data som samlats in 

presenteras i nästa avsnitt (5.3).  

Självskattningsformulär 2 besvarades av samtliga deltagare efter spelsessionen (5.2.3), och 

formuläret finns i två versioner (Appendix C, Appendix D). Båda versioner är uppdelade i två 

rubriker, ”Allmänt” och ”Händelsespecifikt”. Frågorna inom varje del innehåller olika 

påståenden som besvarades via en 4-skalig Likertskala (se 5.3.3 tabell 4).  

Under första rubriken, ”Allmänt”, finns fyra frågor som syftar till att avgöra hur spelet i 

allmänhet upplevdes. Precis som självskattningsformulär 1 del 2 (5.2.2) är innehållet 

skalningsdata, d.v.s. när påståenden slås samman bildas en övergripande egenskap som 

sedan kan användas i analysen. I denna studie är den övergripande egenskapen rädsla, d.v.s. 

spelets estetik. De ord som använts för att ge detta var skrämmande, kusligt, obehagligt och 

spännande. Samtliga ord har använts av både Perron (2004, 2005) och Therrien (2009) när 

de beskriver genren skräck och överlevnadsskräck (se avsnitt 2.3).  

Den andra rubriken, ”Händelsespecifikt”, är uppdelad i åtta delar där en del står för ett 

specifikt chockmoment eller spänningsmoment från spelet. Momenten beskrivs kortfattat i 

början av varje del tillsammans med ett skärmklipp från spelet och det specifika momentet. 

Syftet är att deltagaren ska få hjälp att minnas momentet i och med att frågorna handlar om 

den emotionella upplevelsen som de hade vid momentet. Därför presenteras också 

momenten i kronologisk ordning. Eftersom spelets olika versioner presenterar momenten i 

omvänd ordning från varandra finns två versioner av formuläret. 

Varje moment har 7 påståenden som syftar till att avgöra vilken emotionell reaktion 

deltagaren upplevde vid varje händelse (moment). I den version som användes under 

pilottestet innehöll formuläret enbart ett påstående per händelse, ”Händelsen gjorde att jag 

upplevde rädsla”.  Baserat på den information som Boone och Boone (2012) presenterar om 

hur en Likertskala skapas och analyseras, och det faktum att skalningsdata har valts som 

innehåll för skalan, delades formulärets 7 frågor in i 3 grupperingar. I tabell 2 nedan 

presenteras grupperingen.  

Tabell 2 Gruppering av fråga 1-7 för varje moment under rubriken ”Händelsespecifikt” i 

självskattningsformulär 2 (Appendix C, Appendix D). 

Gruppnamn Innehåll 

Rädsla Rädsla 

Negativ Negativ känsla, svag negativ känsla, 

stark negativ känsla 

Positiv Positiv känsla, svag positiv känsla, 

stark positiv känsla 
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5.3 Analys och Resultat  

I detta kapitel görs en presentation av den analys av resultatet som utfördes efter 

undersökningen.  Totalt har 45 minuter av speltid analyserats från Fraps-inspelningarna 

(Beepa, 2013), och varje minut har jämförts med pulsdata som Fitbit-klockan (Fitbit, Inc., 

2015) har spelat in. Klockan sparade ett pulsvärde varje sekund som inspelningen pågick 

under spelsessionen, och dessa sekunder har sedan jämförts med Fraps-inspelningen 

(Beepa, 2013).  

För självskattningsformulär 1 (Appendix B) har totalt 24 svar analyserats som 

demografiskdata och 96 svar har sammanställts som skalningsdata. Resultatet av detta 

presenteras i två delar då två datatyper har samlats in via ett formulär (se avsnitt 5.3.1).   

För självskattningsformulär 2 (Appendix C, Appendix D) har totalt 720 svar analyserats som 

skalningsdata. Skalningsdataanalys innebär att svaren har grupperats för att ta fram en 

sammansatt skala och sedan genomgått olika matematiska beräkningar (d.v.s. addition, och 

subtraktion, medelvärde och median) för att erhålla den centrala tendensen och 

standardavvikelser. Det visade sig dock att mängden data var otillräcklig för att godtyckligt 

använda sig av standardavvikelser som en del av analysen.  

I och med mängden data har analysfrågor (5.3.2) skapats, för att undvika presentation av 

onödig data som inte är relevant för studiens problemformulering (se avsnitt 3). Först 

presenteras dataanalysen från pulsmätningen (5.3.3) och sedan presenteras analysen av 

skalningsdata från den emotionella upplevelsen (5.3.4), som samlats in från 

självskattningsformulär 2.  

I nästa avsnitt görs en kort presentation av den data som samlats in via 

självskattningsformulär 1.  

5.3.1 Självskattningsformulär 1 

I detta avsnitt visas det sammanställda resultatet från självskattningsformulär 1, vars syfte 

var att samla in information gällande spelvana och emotionellt tillstånd. Eftersom 

självskattningsformulär 1 har samlat in två datatyper, skalningsdata och demografiskdata, 

presenteras resultatet från formuläret i två delar.  

Del 1 

En sammanställning av deltagarnas svar på den första frågan från del 1 av formuläret visar 

att de spelar dataspel minst 2-4 timmar i veckan (se figur 9). Mer än hälften av deltagarna 

svarade att de spelar mer än 1 timma varje dag. Det betyder att samtliga deltagare har sedan 

tidigare god spelvana. 
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Figur 12 Cirkeldiagram som visar deltagarnas sammanställda svar från 
självskattningsformulär 1  fråga nummer 1 (Appendix B). 

 

Figur 13 Stapeldiagram som visar deltagarnas sammanställda svar från 
självskattningsformulär 1  fråga nummer 2 (Appendix B). 

Resultatet från del 1 av självskattningsformulär 1 (Appendix B) visade även att majoriteten 

av deltagarna föredrar att spela sina spel på en PC (se figur 10). Det indikerar att det är en 

majoritet som är vana PC-spelare som deltar i undersökning. Eftersom undersökningen 

utfördes på ett PC-spel betyder resultatet från diagrammet ovan (se figur 10) att risken för 

att resultatet påverkats av deltagarens vana av hantering av PC-spel kan anses som liten.   
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Figur 14 Stapeldiagram som visar deltagarnas sammanställda svar från 
självskattningsformulär 1 fråga nummer 3 (Appendix B). 

En relativt varierad vana av olika spelgenrer kan ses i figur 11. Det viktiga att notera i figur 11 

är att deltagarna inte har angett att skräck eller överlevnadsskräck är en genre som de spelar 

mest. I figur 12 visas däremot hur ofta deltagarna spelar spel inom genren som studien 

undersökt.  

 

Figur 15 Cirkeldiagram som visar deltagarnas sammanställda svar från 
självskattningsformulär 1 fråga nummer 4, se Appendix B. 

Figur 12 visar att hälften av deltagarna aldrig har spelat skräckspel och den andra hälften har 

enbart liten vana av den genren. Därmed kan det konstateras att samtliga deltagare saknade 

påtaglig vana av skräckspel. Denna information är viktig för studiens analys eftersom 

tidigare erfarenhet av skräckgenren, och dess subgenrer, sannolikt kan påverka spelaren, 

såsom nämns i rapportens metoddiskussion (3.1.7).  
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Resultatet från den skalningsdata som samlats in från del 2 av självskattningsformulär 1 

(Appendix B) sammanställdes i ett stapeldiagram (se figur 13), och visar den centrala 

tendensen (eng. ”central tendency”) för deltagarnas emotionella tillstånd innan 

spelsessionen.  

 

Figur 16 Ett grupperat stapeldiagram som visar den uträknade centrala tendensen (d.v.s. 
medianen) fråga 1-16 under rubriken ”Emotionellt tillstånd” i självskattningsformulär 1 (Appendix B). 

Varje stapel representerar en grupp baserat på indelningen från tabell 1 (se avsnitt 5.2.2).  

Beräkningen av den centrala tendensen utfördes genom att räkna ut medianen av 

ordningstaldata (eng. ”ordinal data”). Kompletterande information om beräkningen beskrivs 

i avsnitt Emotion (5.3.3). I och med att ordningstal 3 står för ”stämmer” och ordningstal 2 

står för ”stämmer inte” (se 5.3.3 tabell 4), kan det sammanfattningsvis sägas att deltagarnas 

emotionella tillstånd innan testet var en blandning av starka och svaga positiva känslor. 

Deltagarna upplevde alltså inga märkbara negativa emotioner innan testet.  

I nästa avsnitt presenteras de analysfrågor som framställts och använts för att analysera 

resultaten från självskattningsformulär 2 (Appendix C, Appendix D). 

5.3.2 Analysfrågor 

För att besvara frågeställningen (se avsnitt 3) behövs analysfrågor i relation till studiens 

insamlade data. Eftersom resultaten kommer från mätningar (se avsnitt 3.1.3) med en HR-

mätare samt självskattningsformulär, delas analysfrågorna upp i två kategorier; Emotion och 

Puls. Samtliga frågor inom kategorierna besvaras i avsnitten Puls (5.2.3) och Emotion 

(5.3.3), och därefter dras en slutsats gällande momentens effektivitet (se avsnitt 5.4).  

 Puls 

o Vid momentet steg pulsen eller sjönk pulsen?  

 Var differensen svag eller stark? 

 Emotion 

o Vid momentet blev spelaren rädd? 

o Vid momentet upplevde spelaren en: 

 Negativ emotion? 

 Positiv emotion? 

2
 

2
 

3
 

3
 

N S T A R K  N S V A G  P S T A R K  P S V A G  

M
E

D
IA

N
 O

R
D

N
IN

G
ST

A
L

 

GRUPPNAMN 

EMOTIONELLT TILLSTÅND  



 

 37 

o Stämmer ovanstående svar med Puls-resultatet för momentet? 

o Uppfyllde spelet i allmänhet den tänkta estetiken? 

o Vilka slutsatser gällande momentens effektivitet kan dras baserat på 

ovanstående resultat? 

5.3.3 Puls 

För att besvara analysfrågorna (5.3.1) för kategorin Puls har den pulsdata som samlats in via 

Fitbit-klockan (Fitbit Inc., 2015) sammanställts med hjälp av Fraps-inspelningarna (Beepa, 

2013). När klockan synkroniserat sin pulsdata till programmet som medföljer Fitbit-klockan 

(Fitbit Inc., 2015) får användaren ta del av en graf som skapas automatiskt och visar 

puls/sekund. För att koppla pulsen till spelets chock- och spänningsmoment jämfördes 

pulsdata med inspelningen av deltagarens spelsession. Eftersom studien enbart undersöker 

pulsändringar vid momenten har endast deltagarens puls innan, under och efter momentet 

dokumenterats och tagits med i presentationen i graferna nedan (se figur 14 och 15).  

  

Figur 17 Linjediagram över hur deltagarnas puls ändras med tiden medan de spelar den del av 
spelet som enbart innehåller chockmoment. Den streckade linjen visar pulsen för deltagarna som 

spelade version 1 (chock före spänning) och den heldragna visar för version 2 (spänning före chock). 
Diagrammets X-axel visar siffrorna 1-12 som representerar händelse mätpunkter, d.v.s. pulsen innan- 

under-efter varje moment. För varje ”prick” eller ”triangel” visas pulsen då händelsen inträffar. 
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Figur 18 Linjediagram över hur deltagarnas puls ändras med tiden medan de spelar den del av 
spelet som enbart innehåller spänningsmoment. Den streckade linjen visar pulsen för deltagarna som 
spelade version 1 (chock före spänning) och den heldragna visar för version 2 (spänning före chock). 

Diagrammets X-axel visar siffrorna 1-12 som representerar händelse mätpunkter, d.v.s. pulsen innan- 
under-efter varje moment. För varje ”prick” eller ”triangel” visas pulsen då händelsen inträffar.  

Huruvida pulsens differens var svag eller stark avgjordes genom att mäta skillnaden i puls 

innan och under momentet. Den högsta differensen var 6 och den lägsta var -2, med ett 

medelvärde för differensen på 2. Därmed anses differensen vara svag eller stark beroende på 

om pulsen sjunker eller stiger med ett värde av ≥2. Även om differensen går att antyda i 

linjediagrammen (se figur 14 och figur 15) presenteras den också i tabellform för respektive 

momenttyp, d.v.s. spänning och chock (se tabell 3). 

Tabell 3 Differens av puls under och innan moment.  

Version C1 C2 C3 C4 S1 S2 S3 S4 

1 (chock -> 

spänning) 

≈2,33 -2 -2 ≈4,67 1 ≈2,67 ≈2,33 6 

2 

(spänning -

> chock) 

≈-0,33 2 ≈1,67 ≈3,67 ≈1,67 ≈-1,33 ≈-1,67 ≈2,67 

 

Analys 

Analysfrågorna ”Vid momentet steg pulsen eller sjönk pulsen?” och ”Var differensen svag 

eller stark?” har besvarats genom presentationen av figur 14 och figur 15 samt tabell 3. I 

nedanstående paragrafer görs en kort jämförelse av analysresultatet för pulsmätningen.  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
U

L
S 

HÄNDELSE MÄTPUNKTER 

SPÄNNING 

Version 1 Version 2



 

 39 

För chockmomenten i version 1 och 2 skiljer sig pulsändringen både i styrka och riktning för 

första, andra och tredje momentet. Moment C2 och C3 gav en differens på -2 i version 1 men 

i version 2 gav samma moment det omvända resultatet (se tabell 3). Däremot visar tabell 3 

att det fjärde momentet gav en ökning i puls oavsett version och eftersom differensen var ≥2 

är den ökningen stark. Därpå kan det även avgöras att det sista chockmomentet C4 ledde till 

starkast pulsändring hos deltagarna i jämförelse med de övriga chockmomenten.    

Spänningsmomenten skiljer sig också beroende på version. exempelvis visar figur 15 att det 

andra spänningsmomentet gav en stark pulsökning i första versionen, men i den andra 

versionen sjönk pulsen svagt (se tabell 3). En noterbar skillnad mellan version 1 och 2 är 

även det sista spänningsmomentet där den första versionen gav en mycket stark ökning (se 

tabell 3) medan den andra versionen utgav enbart en stark ökning. Det sista momentet gav 

den starkaste pulsändringen i jämförelse med övriga spänningsmoment.   

5.3.4 Emotion 

Eftersom deltagarnas emotionella upplevelse mättes via självskattningsformulär med 

skalningsdata ska en analys av sådana data baseras på att det är ordningstaldata (Boone & 

Boone 2012). Ordningstal innebär att varje kategori i Likertskalan har ett specifikt värde 

beroende på dess ordning, ju högre tal i ordningen desto högre värde (se tabell 4). Istället för 

att tolka deltagares svar enbart baserat på innebörden av kategorins namn, t.ex. ”stämmer 

inte”, används dess ordningstal istället då man kan utföra statistiska uträkningar, såsom 

median eller medelvärde.   

Tabell 4 Exempel på en Likertskala med fyra kategorier, såsom den används i denna studie, med 

dess ordningstal.  

Ordningstal Kategori 

1 Stämmer inte alls 

2 Stämmer inte 

3 Stämmer 

4 Stämmer väl 

 

Vid analys av ordningstaldata avgörs först uppgifternas centrala tendens (eng. ”central 

tendency") genom att räkna ut medianen (Allen & Seaman, 2007). Exempelvis om 3 

deltagare svarade 1,1 och 4 på en fråga blir medianen 1, och därmed blir den centrala 

tendensen för den frågan ”stämmer inte alls”.  

Eftersom frågorna för självskattningsformulär 2 är uppdelade i tre grupper (se 5.2.4 tabell 2) 

räknas medianen ut för grupperna genom att summera ordningstaldata från de enskilda 

frågorna inom gruppen. Det betyder att medianen för negativ emotion är baserat på frågorna 

2-4 för varje händelse, för positiv emotion gäller frågorna 5-7 för varje händelse, och för 

rädsla gäller fråga 1 för varje händelse. Resultatet av uträkningen från studiens insamlade 

ordningstaldata har placerats i 6 stapeldiagram för grafisk presentation. Diagrammen är 

versionsspecifika, d.v.s. version 1 (se figur 16, 17 och 18) och version 2 (se figur 19, 20 och 

21).  
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Figur 19 Grupperat stapeldiagram för version 1 av spelet, som presenterar den centrala 
tendensen för grupperingen positiv emotion. Värdet för y-axeln är den uträknade medianen av 

ordningstaldata. Värdet för x-axeln är för varje specifik händelse med dess index från 
självskattningsformulär 2 version 1 (Appendix C).  

 

Figur 20 Grupperat stapeldiagram för version 1 av spelet, som presenterar den centrala 
tendensen för grupperingen negativ emotion. Värdet för y-axeln är den uträknade medianen av 

ordningstaldata. Värdet för x-axeln är för varje specifik händelse med dess index från 
självskattningsformulär 2 version 1 (Appendix C). 
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Figur 21 Grupperat stapeldiagram för version 1 av spelet, som presenterar den centrala 
tendensen för grupperingen rädsla. Värdet för y-axeln är den uträknade medianen av ordningstaldata. 
Värdet för x-axeln är för varje specifik händelse med dess index från självskattningsformulär 2 version 

1 (Appendix C). 

 

Figur 22 Grupperat stapeldiagram för version 2 av spelet, som presenterar den centrala 
tendensen för grupperingen positiv emotion. Värdet för y-axeln är den uträknade medianen av 

ordningstaldata. Värdet för x-axeln är för varje specifik händelse med dess index från 
självskattningsformulär 2 version 2 (Appendix D). 
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Figur 23 Grupperat stapeldiagram för version 2 av spelet, som presenterar den centrala 
tendensen för grupperingen negativ emotion. Värdet för y-axeln är den uträknade medianen av 

ordningstaldata. Värdet för x-axeln är för varje specifik händelse med dess index från 
självskattningsformulär 2 version 2 (Appendix D). 

 

Figur 24 Grupperat stapeldiagram för version 2 av spelet, som presenterar den centrala 
tendensen för grupperingen rädsla. Värdet för y-axeln är den uträknade medianen av ordningstaldata. 
Värdet för x-axeln är för varje specifik händelse med dess index från självskattningsformulär 2 version 

2 (Appendix D). 

Deltagarna fick även svara på hur spelet som helhet upplevdes, se självskattningsformulär 2 

(5.2.4). För att avgöra huruvida den allmänna spelupplevelsen uppfyllde den tänkta 

estetiken, (se avsnitt 4.2.3), besvarade deltagarna 4 påståenden med tillhörande Likert-

ordningstal under rubriken ”Allmänt”. Även detta resultat sammanställdes genom att räkna 

ut medianen för de fyra påståendena. Eftersom samtliga 4 påståenden kan sammanslås till 
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självskattningsformulär 2 version 1 (Appendix C) och version 2 (Appendix D) presenteras i 

två stapeldiagram (se figur 22 och figur 23).  

  

Figur 25 Stapeldiagram för version 1 av spelet, som presenterar den centrala tendensen 
(median av ordningstal) för deltagarnas allmänna upplevelse.  

 

Figur 26 Stapeldiagram för version 2 av spelet, som presenterar den centrala tendensen 
(median av ordningstal) för deltagarnas allmänna upplevelse. 

 

Figur 22 och figur 23 besvarar analysfrågan ”Uppfyllde spelet i allmänhet den tänkta 

estetiken?”, och visar att spelet var skrämmande och spännande oavsett version, dock 

varierar deltagarnas åsikter huruvida spelet var kusligt. Samtliga deltagare upplevde dock att 

spelet, oavsett version, inte var obehagligt. Staplarna ”Total” i figur 22 och figur 23 är 

summan av de enskilda begreppen och visar den centrala tendensen för hur man upplevde 

spelets estetik. Eftersom centrala tendensen motsvarar ”stämmer” antyder det att spelet går 

att utvärdera som ett spel inom skräckgenren och dess subgenre överlevnadsskräck. Detta 
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resultat kommer inte att användas som argument i slutsatsen (se avsnitt 5.4), däremot är det 

ett argument för att spelet som har utvecklats och testats upplevs som ett skräckspel.  

Analys 

Analysfrågorna ”Vid momentet blev spelaren rädd?” och ”Vid momentet upplevde spelaren 

en: Negativ emotion? Positiv emotion?” har besvarats för version 1 via figur 16, 17 och 18, 

och för version 2 via figur 19, 20 och 21. I nedanstående paragrafer görs en jämförelse mellan 

graferna och analysresultatet sammanställs därmed skriftligt.  

Den största skillnaden mellan versionerna är, att under totalt 6 moment i den 1:a versionen 

angav deltagarna att de upplevde rädsla, medan inga deltagare ansåg att de blev rädda under 

version 2. Även om ingen upplevde rädsla under version 2 angav de att moment S1, S2, S4, 

C1, C2 och C4 gav dem en negativ emotion. Eftersom ingen av deltagarna angav rädsla i 

relation till dessa moment, går det inte att dra någon slutsats om emotionen var specifikt 

rädsla. Utav de negativa emotionella upplevelserna var det enbart under moment S1 och C4 

som inte någon av deltagarna även upplevde en positiv emotion.  

Vid version 1 angav deltagarna att de blev rädda under moment C1, C3, C4, S2, S3 och S4, 

och av dessa var det moment C1, C3, C4 och S3 som även gav en negativ emotion. Däremot 

för moment S2 och S4 var den centrala tendensen för en negativ emotion ”stämmer inte” 

trots att de angav att de blev rädda. Istället hade deltagarna angett ”stämmer” i relation till 

en positiv emotion. Detta är ett tydligt exempel på det faktum att rädsla som vanligtvis 

kopplas till negativ valens även kan upplevas som något positivt. Den vanligaste anledningen 

till detta är baserat på det som Öhman (2008) beskriver om emotionen rädsla, att det är en 

handlingsemotion som utlöser adrenalin, vilket upplevs av många som en positiv emotion.  

Upplevelsen av rädslan som positiv eller negativ har inte tagits med vid utvärderingen av hur 

effektiva de olika momenten är på att framkalla rädsla. Eftersom självskattningsenkätens 

syfte inte varit att enskilt avgöra effektiviteten har resultatet, som presenterats ovan, 

jämförts med resultat som visades i avsnittet Puls (5.3.2). Den jämförelsen syftar till att 

besvara den sista analysfrågan ”Stämmer ovanstående svar med Puls resultatet för 

momentet?” och besvaras i samband med nästa avsnitt.  

5.4 Slutsatser 

Studiens frågeställning är Hur effektiva är chock respektive spänning på att framkalla 

rädsla hos spelaren. Effektivitet avser deltagarens förändring i upphetsningsvärde i 

förhållande till tid. Upphetsningsvärdet har i studiens mätts med hjälp av en pulsmätare. 

Totalt har undersökningen utförts på 4 chockmoment och 4 spänningsmoment som spelats 

upp i följd. Spelet utvecklades i två versioner med chock respektive spänning i omvänd 

ordningsföljd.  

Analysresultatet från pulsmätningen (se avsnitt 5.3.2) visade tydligt att de sista momenten, 

för både chock och spänning, gav starkast pulsökningen oavsett vilken version som spelades. 

Övriga moment hade variationer i pulsdifferensen, dock var differensen inte stor. Eftersom 

den största pulsdifferensen uppmättes för chockmoment 4 och spänningsmoment 4 blir 

slutsatsen att dessa var effektivast.    

Vid jämförelse av de två effektivaste momenten och resultatet från avsnitt Emotion (5.3.3) 

kan en slutsats dras om den emotion som upplevdes var rädsla. När spänningsmomentet 
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spelas i slutet (version 2) blev alla deltagare rädda, men när chockmomentet spelas i slutet 

(version 1) blev inte någon av deltagarna rädda. Det kan indikera att deltagarna endast 

hoppade till vid chockmomentet, därav den höga pulsökningen, men inte kände sig rädda. 

Spänningsmomentet däremot, som visade sig skapa både rädsla och ökad puls, kan därmed 

anses vara effektivast om det är en kombination av spelarens egna upplevelse och 

upphetsningsvärdet som avgör om ett skräckmoment är effektivt.  

Eftersom de två moment som visade sig vara effektivast var både chock och spänning kan 

ingen slutsats dras om vilken typ av skräckmoment som är effektivast. Däremot, eftersom 

spänningsmoment 4 gav högst differens i pulsstegring (se avsnitt 5.2.3) samt var det enda av 

de två effektivaste moment som deltagarna förknippade med någon form av negativ 

emotionell upplevelse, kan det indikera att spänningsmoment 4 är det effektivaste momentet 

i denna studie.  

Majoriteten av deltagarna upplevde rädsla när de spelade version 1, ett resultat som inte 

stämmer med det som ett flertal forskare kommit fram till om chock och spänning i 

skräckspel (Perron, 2004, 2005; Smuts & Frome, 2004; Carroll, 1996; Therrien, 2009). Ett 

flertal referenser (se avsnitt 2.3) menar att spelare upplever rädsla när man presenterar 

spänningsmoment först och därefter lägger in chockmoment. Perron (2004) menar att det är 

förväntan av något skrämmande som gör att chocken blir allt mer skrämmande. Eftersom 

resultatet från den här studien tyder på motsatsen, att spelare upplevde specifikt rädsla som 

emotion i den version som börjar med chockmoment och avslutas med spänningsmoment, 

är det en indikation om att detta är ett ämne som bör undersökas vidare.  
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6 Avslutande diskussion 

I detta kapitel görs först en fullständig sammanfattning av rapporten från kapitel 2 till och 

med 5 (6.1). Därefter börjar rapportens diskussionsdel med att evaluera studiens 

trovärdighet och validitet gällande metod (6.2.1), sedan diskuteras etiska aspekter om hur ett 

spels material graderas i dagens spelbransch och hur forskning bör ha detta system i åtanke 

(6.2.2). Slutligen diskuteras studiens slutsats ifrån ett bredare samhälleligt perspektiv (6.2.3) 

och ett förslag läggs fram för hur studiens resultat kan vara tillhands för en större framtida 

undersökning (6.3).  

6.1 Sammanfattning 

I en snabbt växande bransch blir skräckspelen allt mer populära både som underhållning 

och forskningsämne (t.ex. Pinchbeck, 2009; Habel & Kooyman, 2014; Smuts & Frome, 

2004; Garner et al., 2010; Toprac & Abdel-Meguid, 2011; Roux-Girard, 2011). Både teorin 

och spelen som släppts inom genren visar på att chock- och spänningsmoment är de mest 

frekventa spelmomenten (t.ex. Amnesia: The Dark Descent, Frictional Games, 2010; Outlast, 

Red Barrels, 2013; Alien: Isolation, The Creative Assembly, 2014; P.T., Konami Digital 

Entertainment, Inc., 2014). I och med att ingen forskning tycks har utförts på spelens 

effektivitet att uppnå sitt huvudsakliga mål, d.v.s. att skrämma spelaren, har denna studie 

utförts. Därför avser undersökningen att besvara frågeställningen hur effektiva chock 

respektive spänning är på att framkalla rädsla hos spelaren.  

Spelet som skapats för att besvara frågeställningen är en kort scen i två delar, innehållet för 

varje del är antingen 4 chockmoment eller 4 spänningsmoment. För att eliminera risken av 

en singulär ordningseffekt skapades två versioner. Version 1 börjar scenen med 4 

chockmoment och avslutar med 4 spänningsmoment. Version 2 har omvänd ordning och 

börjar med spänningsmomenten för att avsluta med chockmomenten.  

Scenens miljö är densamma för båda versionerna, ett modernt hus med realistisk grafik. 

Spelet handlar om att man vaknar upp mitt i natten av ett ljud och börjar vandra runt i huset 

samtidigt som en okänd entitet skapar skrämmande moment. Första delen av scenen 

utspelar sig på övervåningen i huset och den andra delen spelas på bottenvåningen. Som 

nämnts tidigare innehåller varje del antingen chock- eller spänningsmoment. Dessa moment 

baserades på en förstudie där ett flertal spel inom genren testades. Spelens mekaniker samt 

design av chock- och spänningsmoment dokumenterades. Den slutliga designen blev 

följande moment: 

Chock 

1. Ljudet av att någon som bankar intensivt. 

2. När spelaren vänder sig om står plötsligt två statyer bakom avataren.  

3. Plötsligt släcks alla ljus när spelaren går in i ett rum. 

4. Plötsligt skriker någon samtidigt som ett spökligt ansikte visas.  

Spänning 

1. Ljudet av att någon går mot avataren i ökande takt.  

2. I en lång korridor rullar en kontorsstol sakta mot avataren.  

3. En dörr öppnas automatiskt av sig själv långsamt och knarrande.  
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4. När spelaren öppnar en av dörrarna görs detta i samma takt som ljudet av stegrande 

stråkar.  

För att besvara studiens frågeställning genomfördes en undersökning vars upplägg och 

innehåll baserades på tidigare forskning där psykofysiologiska metoder använts för att 

studera emotioner i spel. Totalt 6 deltagare spelade varsin version av spelet, där varannan 

deltagare spelade version 1 och varannan version 2.  

Innan testsessionen skrev samtliga deltagare under sitt samtycke till undersökningens 

metod och innehåll (Appendix A). Data samlades in under varje testsession via 

självskattningsformulär och pulsmätning. Självskattningsformulär fylldes i av deltagarna 

både innan och efter spelsessionen, och deras puls spelades in kontinuerligt under 

spelsessionen via en aktivitetsklocka.  

Formulärens syfte var att samla in så kallade Likert skalningsdata. Vid dataanalysen 

summerades svaren att representera en specifik egenskap. Formulären innehåller 

påståenden där deltagaren fyllde i hur väl dessa stämde in via en 4-skalig Likertskala. Det 

första formuläret (Appendix B) innehåller påståenden som relaterade till deltagarnas 

emotionella tillstånd innan spelsessionen startade, och första delen av formuläret samlade 

även in demografiska data. Det andra formuläret (Appendix C, Appendix D) gjordes i två 

versioner eftersom spelet är i två versioner, och innehåller påståenden relaterade till hur 

deltagarna upplevde spelet som helhet samt deras emotionella upplevelse vid varje specifikt 

chock- och spänningsmoment i spelet.  

Dataanalysprocessen involverade triangulering av de olika datatyperna som samlats in, d.v.s. 

demografiska, puls- och skalningsdata. Matematiska beräkningar utfördes dels för att ta 

fram medelvärdet för pulsen vid varje moment, dels för att beräkna medianen för 

skalningsdata från formulären, och avgöra den centrala tendensen för deras emotionella 

upplevelse av momenten. Vid jämförelsen av dessa beräkningar framkom att chockmoment 

nummer 4 och spänningsmoment nummer 4 var effektivast på att öka deltagarnas puls samt 

ge en stark emotionell upplevelse. Eftersom spänningsmoment nummer 4 hade den 

starkaste centrala tendensen till att framkalla rädsla samt gav kraftigast pulsstegring 

indikerar det att det momentet är effektivare än övriga moment i studien.  

Vid ytterligare reflektion över dataanalysens resultat kan man se en tydlig skillnad mellan de 

två spelversionerna, avseende den emotionella upplevelsen av spelet. Då version 1 har flest 

moment som var skrämmande enligt deltagarna indikerar det att den första versionen av 

spelet var effektivast som skräckspel. Det är ett oväntat resultat eftersom version 1 börjar 

med chock och avslutar med spänning. Inom skräckgenren är det omvända standard, d.v.s. 

att först visa spänningsmoment och sedan chockmoment. Slutsatsen blir därmed, förutom 

att spänningsmomentet 4 var effektivast, att resultatet från den här studien ifrågasätter 

standarden inom skräckgenren att använda spänning före chock, d.v.s. ordningsföljden av de 

främsta spelmomenten inom skräckgenren.  

6.2 Diskussion 

I följande diskussionsavsnitt presenteras en reflektion över undersökningens styrkor och 

svagheter med avseende på metoden som använts (se 6.2.1). Syftet med diskussionens första 

del är att reflektera och avgöra resultatets validitet och trovärdighet. Därefter görs en 

reflektion över hur forskning bör hantera skrämmande innehåll (6.2.2), och sedan placeras 
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studiens slutsats i ett större perspektiv genom att diskutera huruvida denna studie bidrar till 

skräckgenrens utveckling inom spelbranschen (6.2.2).  

6.2.1 Metod 

Studiens metodologi har baserats på tidigare forskning och teorier inom både spelfältet och 

kognitionsvetenskapen. Resultatets trovärdighet stärks då studiens teoribakgrund (se avsnitt 

2) presenterar ett flertal undersökningar som tidigare använt sig av liknande metodologi 

som i denna studie (t.ex. Kivikangas et al., 2014; Nacke & Lindley, 2008; Drachen et al., 

2010). Nedan presenteras studiens primära teorikällor i relation till hur de använts i 

undersökningen, samt hur metodologin kunde ha utvecklats för att öka resultatets validitet.  

Analysen och undersökningens mätinstrument valdes och baserades på den fundamentala 

strukturen av emotioner, d.v.s. Circumplexmodellen, som delar upp en emotion i två 

dimensioner (Smith & Kosslyn, 2009). Den första dimensionen, valens, har i denna studie 

mätts via självskattningsformulären och den andra dimensionen upphetsning har mätts via 

pulsmätning. Enligt Smith och Kosslyn (2009) representerar självskattningsformulär en s.k. 

direkt metod för att studera emotioner och pulsmätning som är en fysiologisk metod, en 

indirekt metod.  

Eftersom båda metoder i undersökningen ger ett kvantitativt resultat och involverar olika 

data-typer, innebär det att undersökningen har använt sig av en triangulering, vilket ökar 

resultatets validitet. Däremot kan det argumenteras att studien kunde fått en ökad validitet 

genom tillägg av kvalitativa metoder. I och med att antalet deltagare har varit få, föreligger 

en uppenbar risk att insamlad mängd data inte är tillräckligt stort för att dra konklusiva 

slutsatser. En kvalitativ intervju efter spelsessionen hade kunnat bidra till ytterligare insikter 

om deltagarnas emotionella upplevelse av spelet och ge möjligheter att stärka betydelsen av 

erhållna resultat.   

Undersökningen har samlat in kvantitativa data, något som vanligtvis bör göras med ett stort 

antal deltagare. I denna studie ingick endast 6 deltagare, där främsta anledningen var 

tidsbrist i analysfasen av studien. Det är därmed viktigt att påpeka att undersökningen och 

analysen utfördes trots detta, med en förhoppning om att resultatet skulle visa sig vara 

givande för en framtida undersökning. En sådan undersökning skulle ha mer resurser att 

tillgå för att samla in en stor mängd data från ett stort antal deltagare.  

Gällande dataanalysen och antalet deltagare uppstår en svaghet i resultatets trovärdighet då 

ett fåtal deltagare innebär en hög standardavvikelse. Den höga standardavvikelsen innebär i 

sin tur att det inte godtyckligt kan användas i dataanalysen, och därför har enbart median 

och medelvärde använts.  En hög standardavvikelse innebär att resultatets trovärdighet 

minskar. Dock betyder detta inte att slutsatsens validitet minskar, eftersom resultaten visade 

sig ge tillräckligt märkbara differenser och kopplingar i trianguleringen för att avgöra den 

effektivaste momenttypen, såväl som att antyda en skillnad från tidigare forskning inom 

ämnet. 

Studiens begränsade tillgångar av deltagare och resurser, t.ex. möjligheten att använda sig av 

flera olika fysiologiska metoder, är sammanfattningsvis undersökningens främsta svaghet. 

Däremot kan det argumenteras för, att de begränsade tillgångarna har bidragit till en 

fokuserad och väl genomtänkt dataanalys och slutsats. Om studien hade innehållit fler 

metoder hade mängden data ökat och därmed hade trianguleringen blivit en lång och 
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komplicerad process, vilket inte skulle vara möjligt att hinna med inom tidsramen för denna 

studie. Därför lades fokus istället på att utföra en utförlig analys och jämförelse.  

Slutligen bör det även nämnas att en av deltagarna hade tidigare varit med på en föreläsning 

om studiens metod. Viktigt att påpeka angående detta är att under presentationen i fråga 

sades inget om spelets innehåll, förutom att det skulle innehålla inslag av chock- och 

spänningsmoment. När deltagaren sedan bokades för undersökningen var studiens ansvarig 

medveten om situationen och det faktum att tidigare information om spelet kan komma att 

påverka upplevelsen. Insamlade data från deltagaren bedömdes som viktigt att inkludera i 

analysen för att upprätthålla en jämn fördelning av män och kvinnor samt att inte ytterligare 

begränsa antalet deltagare. Angående risken för kontaminerat resultat gjordes reflektionen 

att, då föreläsningen om metoden inte innehöll någon information utöver det man vanligtvis 

känner till om skräckspel, t.ex. vetskap om att spelet kommer vara skrämmande och 

innehålla chock, bedömdes risken vara minimal.   

6.2.2 Etiska aspekter 

All form av media, och även spel, måste ta hänsyn till hur dess verk kan komma att påverka 

användaren. Spel där innehållet kan upplevas som kränkande eller uppmana till dåligt 

beteende, t.ex. våld, bör utvärderas. Eftersom spel är ett relativt fritt kreativt medium, där få 

begräsningar finns, har branschen etablerat ett system som anger en skala där spelets 

konsument själv kan se hur mycket kränkande material ett spel innehåller, eller hur 

våldsamt ett spel är. Detta system kallas för PEGI (PEGI S.A., 2015) och används framförallt 

för att sätta en åldersgräns på spel baserat på dess innehåll.  

Spel vars PEGI (PEGI S.A., 2015) gradering är hög behöver inte enbart innehåll mycket våld 

eller kränkande material, det kan även involvera skrämmande material. Med det i akt visar 

det på att ett system såsom PEGI (PEGI S.A., 2015) syftar till att utvärdera hur ett spel 

påverkar spelaren emotionellt. I denna studie har emotionen rädsla undersökts med hjälp av 

ett utvecklat skräckspel. Såsom nämnts i rapportens diskussion gällande forskningsetiska 

aspekter (3.1.6) innehåller spelet för studien scener som kan anses vara skrämmande för 

vissa individer. Därmed sattes en åldersgräns för spelet på 18 år, då det skulle ansetts vara 

oetiskt att testa spelet på minderåriga.  

Skräckspel är oftast högt graderade av PEGI (PEGI S.A., 2015), både gällande ålder och 

innehåll, såsom majoriteten av de spel som utvärderats i studiens förstudie visat (t.ex. 

Amnesia: The Dark Descent, Frictional Games, 2010; Outlast, Red Barrels, 2013; Alien: 

Isolation, The Creative Assembly, 2014; P.T., Konami Digital Entertainment, Inc., 2014). 

Spel inom skräckgenren involverar ofta inslag av våld, svordomar, skrämmande material och 

ibland även sex och droger. Om en studie utförts på ett skräckspel som innehåller mycket 

oetiskt material, såsom bemärkts av PEGI (PEGI S.A., 2015), hade det troligtvis skapat 

problem gällande ansvarsfriskrivande (eng. ”disclaimer”). Spelet som utvärderats i denna 

studie innehåller enbart skrämmande material, och därmed minskar problematiken bakom 

dess innehåll då samtliga deltagare fick information innan varje test om att materialet kan 

vara skrämmande. 

Eftersom spelfältet är relativt nytt bland annan akademiskforskning är hanteringen av 

ansvarsfriskivande gällande materialet som utvärderas, oavsett om det är spel innehållande 

våld, kränkande eller skrämmande material, viktigt för framtida studier. Framförallt för att 

undvika motsägelser emot spelforskningsfältet. Hur valet av innehåll i denna studies spel har 
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påverkats av etiska principer, d.v.s. lägga hög fokus på en av PEGI (PEGI S.A., 2015) 

innehållsvarningar, är ett exempel på hur forskning av spel bör utföras för att undvika 

framtida motsägelser emot spelforskning. 

6.2.3 Samhälleliga aspekter 

Skräckgenren är en snabbt växande genre inom spelbranschen, och eftersom branschen är 

ung har denna utveckling ännu inte nått sitt slut. Ett tydligt exempel på utvecklingen av 

genren får man genom att jämföra de äldre spelen, t.ex. Resident Evil (Capcom & Mikami, 

1996) och Silent Hill 2 (Konami Computer & Entertainment Tokyo, 2001), med de senaste 

spelen inom samma subgenre överlevnadsskräck, t.ex. P.T. (Konami Digital Entertainment, 

Inc., 2014) och Alien: Isolation (The Creative Assembly, 2014). Vid jämförelsen blir den 

tydligaste skillnaden att de nyare spelen anammar nya teknologier, t.ex. realistisk 

ljussättning (P.T., Konami Digital Entertainment, Inc., 2014). En anledning till detta är det 

faktum att spelbranschen utvecklas samtidigt som teknologin bakom spelen går framåt. Det 

bidrar till att fler forskare inom spelfältet vill utforska nya metoder att skrämma spelare i 

skräckspel (t.ex. Habel & Kooyman, 2014; Vachiratamporn et al., 2013; Vachiratamporn et 

al., 2014).  

Däremot, såsom visats i denna studies teoribakgrund (se avsnitt 2), tycks det inte skett 

någon form av utvärdering av effektiviteten hos genrens mest använda spelmoment, d.v.s. 

chock- och spänningsmoment (Perron, 2004). Det var med syftet att fylla detta hål inom det 

vetenskapliga spelfältet som denna studie utfördes.  Eftersom det inte tycks ha utförts 

undersökningar av dessa moment bör man ifrågasätta varför utvecklare väljer att placera 

spänning före chock i skräckspelens olika scener. Precis som Therrien (2009) och Perron 

(2004, 2005) beskriver att skräckgenren är formad efter filmmediets tolkning av genren, 

som i sin tur tolkar den utifrån litteraturen. Det är därför inte förvånande att utvecklare 

väljer att ordna momenten baserat på legendariska skräckfilmer, exempelvis av Hitchcock 

(Therrien, 2009).  

Då spelbranschens växer inom sitt vetenskapliga fält och blir allt mer inflytelserik är det 

lämpligt och nödvändigt att granska hur skräckspelen designas. Med andra ord borde fler 

studier utföras som kan hjälpa framtida och dagens utvecklare att forma en mer effektiv 

skräckgenre. Resultatet från denna studie visade att tidigare uppfattning om hur skräck ska 

designas kanske inte alltid stämmer, då det var tydliga skillnader mellan version 1 och 

version 2 gällande den emotionella upplevelsen av rädsla. Det är alltså ingen självklarhet att 

spänningsmoment bör placeras i en scen före chockmomenten, då det kan vara mer effektivt 

att börja med chockmoment och sedan lägga fram spänningsmoment. För att skapa 

gynnsamma designverktyg för användning av chock och spänning i framtida skräckspel bör 

detta studeras ytterligare. I nästa avsnitt läggs ett förslag fram vad nästa steg i skräckgenrens 

utveckling bör vara.  

6.3 Framtida arbete 

I detta avsnitt presenteras förslag för möjliga framtida arbeten baserat på denna studies 

innehåll och resultat. I och med att resultatet från denna studie visade att det klassiska 

upplägget av scener i skräckspel, d.v.s. spänning före chock, kanske inte alltid är den 

optimala designlösningen för att skrämma spelare effektivt, är nedanstående förslag 

fokuserat på en studie som utvärderar detta ytterligare.  
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Det första steget i utvecklingen av en ny version av studien är att lägga mer tid och resurser 

på undersökningens prototyp. Det skulle inkludera förbättring av grafiken i spelet så att 

huset blir ännu mer verklighetstroget. För att samla in data om flera olika typer av chock och 

spänningsmoment skulle även några tillägg av moment gynna spelet och studien. Eftersom 

filmmediet har en stor påverkan hos skräckspel vore det även intressant för studien att 

undersöka skillnaden mellan moment som enbart inspirerats av skräckfilmer, och moment 

som är genuina för spelbranschen. Slutligen kan det vara intressant att göra en extra version 

av spelet, där chock- och spänningsmoment inte är separerade ifrån varandra, d.v.s. direkt 

efter ett chock moment kommer ett spänningsmoment och vice versa. Det är ett viktigt 

tillägg för studien då målet med en fortsatt undersökning är att tydligt avgöra hur spänning- 

och chockmomentens ordning i en scen påverkar spelarens emotionella upplevelse.  

Gällande metodologin för själva undersökningen är syftet med en fortsatt studie att öka 

datamängden och styrka trianguleringen. Datamängden ökas med större antal deltagare 

samt fler metoder. Trianguleringen kan bli mer pålitlig genom att lägga till en kvalitativ 

metod, såsom fokusgruppsintervjuer och/eller individuella intervjuer. Eftersom denna 

studie enbart testade deltagare som hade liten till nästan ingen erfarenhet av skräckspel är 

det ett intressant uppslag för en ny studie om hälften av deltagarna har stor erfarenhet av 

skräckspel, och då bör man även inkludera demografiska data om deras tidigare vana av 

skräck från både filmmediet och litteraturen.  

Såsom diskuterats i ovanstående avsnitt (6.2.2) bör denna studie vidareutvecklas som en del 

i den allmänna utvecklingen av spelbranschen. I detta avsnitt har förslag för en fortsatt 

undersökning lagts fram. Om den skulle genomföras är det långsiktiga målet att skapa en 

förändring av skräckgenren där innehållet i spelen har baserats på forskning och tester inom 

spelfältet och inte från filmmediet. Det faktum att skräckgenren är en av de mer 

framgångsrika genrerna i dagens spelkultur tyder på, att en fullständig undersökning om 

denna studies ämnesområde och problemformulering förmodligen kan gynna 

spelbranschens framtid.  
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Appendix A -  Forskningsinformation och 
samtyckeskrav 

 
Forskningsinformation 

 

Syftet med studien är att undersöka spelarens emotionella upplevelse av skräckspel.  

METOD 

Innan testet börjar svarar deltagaren på ett självskattningsformulär om hens upplevda 

emotionella tillstånd, tidigare spelvana samt kön och ålder.  

Deltagaren placeras sedan i ett mörklagt rum och får spela ett skräckspel. Speltiden är 

ca.10minuter. Under testet mäts deltagarens puls kontinuerligt via ett aktivitetsarmband. 

Deltagarens spelsession spelas in med hjälp av ett skärmdumpsinspelningsprogram.  

Efter spelsessionen slutförts svarar deltagaren på ett sista självskattningsformulär om hens 

upplevda emotionella reaktion i relation till spelet.  

Genom att delta i studien medger deltagaren följande risker: 

 Spelet innehåller skrämmande material av olika styrkor.  

 Vissa personer med ljuskänslig epilepsi riskerar att drabbas av epileptiska anfall när 

dem utsätts för olika ljusmönster. Om deltagaren upplever obehag t.ex. i form av 

yrsel under spelsessionen bör hen avsluta testet.  

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) ges deltagaren information om följande: 

 Deltagarens uppgifter fylls i via självskattningsformulären. 

 Uppgifter som samlas in är enbart kön och ålder. För att urskilja deltagarens resultat 

ges ett ID-nummer.  

 Syftet med uppgifterna är att särskilja deltagares kön och ålder.  

 Deltagarens svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 

av dem. 

Deltagande i studien är frivilligt och deltagaren har rätt att avbryta studien närsomhelst utan 

att behöva ange anledning.  

Studien genomförs inom ramen för ett examensarbete och ansvarig för studien är Isabella 

Billgren. 

SAMTYCKESKRAV 

Deltagaren godkänner härmed att hen: 

 har informerats om studiens syfte, metod, risker, sekretess och datahantering.  



 

 II 

 har fått tillfälle att ställa frågor och fått dem besvarade.  

Deltagaren samtycker härmed att delta i studien. 

 

 

 

 

 

Deltagarens signatur    Ort och Datum 

Deltagarens namnförtydligande

     

 Deltagarens signatur    Ort och Datum 



 

 III 

Appendix B -  Självskattningsformulär 1 

Självskattningsformulär 1 

 

Deltagare ID: 

Kön: 

Ålder: 

SPELVANA 

1. Hur ofta spelar du dataspel? (kryssa i svaret som stämmer in bäst, endast ett svar är 

tillåtet) 

 

Aldrig Mindre än 1 timma i veckan 2-4 timmar i veckan  Minst 1 timma om dagen Flera timmar om dagen 

 

 

2. Vilka plattformar spelar du på? (kryssa i svaret som stämmer in bäst, flera val är tillåtet) 

 

  PC  Konsol  Mobiltelefon Webbläsarspel Annat (fler alternativ får skrivas) 

 

 

3. Vilka spelgenrer spelar du mest? (kryssa i svaret som stämmer in bäst, max tre val är 

tillåtet) 

 

  FPS        Strategi       Rollspel Sport      Simulator Plattform   MMO     Indiespel Skräck       Survival Horror        

 

Annat (fler alternativ får skrivas) 

 

 

4. Hur ofta spelar du skräck och/eller Survival Horror spel? (kryssa i svaret som stämmer in 

bäst, endast ett svar är tillåtet) 

 

Aldrig Mindre än 1 timma i veckan 2-4 timmar i veckan  Minst 1 timma om dagen Flera timmar om dagen 



 

 IV 

 

EMOTIONELLT TILLSTÅND 

För följande påstående kryssa i hur väl det stämmer in.  

 

1. Jag känner mig spänd.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer     Stämmer väl 

  

 

2. Jag känner mig nervös.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer  Stämmer väl    

  

 

3. Jag känner mig stressad.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

4. Jag känner mig upprörd.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

5. Jag känner mig uttråkad.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

6. Jag känner mig trög.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 



 

 V 

7. Jag känner mig deprimerad.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

8. Jag känner mig ledsen.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

9. Jag känner mig alert.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

10. Jag känner mig upphetsad.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

11. Jag känner mig entusiastisk.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

12. Jag känner mig glad.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

13. Jag känner mig lugn.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 



 

 VI 

14. Jag känner mig avslappnad.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

15. Jag känner mig fridfull.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

16. Jag känner mig nöjd.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

 

 

 

 

 



 

 VII 

Appendix C -  Självskattningsformulär 2 version 1 

Självskattningsformulär 2 

 

Deltagare ID: 

ALLMÄNT 

För följande påstående kryssa i hur väl det stämmer in.  

 

1. Spelet var skrämmande.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

2. Spelet var kusligt.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

3. Spelet var obehagligt.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

4. Spelet var spännande.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

  



 

 VIII 

HÄNDELSESPECIFIKT 

För följande påstående kryssa i hur väl det stämmer in i relation till den angivna 

händelsen ifrån spelet.  

C1. I början av spelet vaknade du av att någon bankade på dörren. 

 

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 



 

 IX 

 

C2. Två statyer stod plötsligt bakom dig.  

  

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 



 

 X 

C3. Lamporna släcktes plötsligt.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 

 



 

 XI 

C4. Ett spökligt ansikte visades plötsligt och någon skrek.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 



 

 XII 

S1. Efter att du gick ned för trappan hörde du att någon gick i ökande takt mot 

dig. 

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 



 

 XIII 

S2. En kontorsstol rullade mot dig i en lång korridor.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 



 

 XIV 

S3. En dörr öppnades sakta och knarrade.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 



 

 XV 

S4. När du försökte öppna en dörr spelades stegrande musik.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 



 

 XVI 

Appendix D -  Självskattningsformulär 2 version 2 

Självskattningsformulär 2 

 

Deltagare ID: 

ALLMÄNT 

För följande påstående kryssa i hur väl det stämmer in.  

 

1. Spelet var skrämmande.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

2. Spelet var kusligt.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

3. Spelet var obehagligt.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

4. Spelet var spännande.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl

  

 

  



 

 XVII 

HÄNDELSESPECIFIKT 

För följande påstående kryssa i hur väl det stämmer in i relation till den angivna 

händelsen ifrån spelet.  

S1. I början av spelet vaknade du av att någon gick i ökande takt mot dig. 

 

8. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

9. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

10. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

11. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

12. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

13. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

14. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 



 

 XVIII 

S2. En kontorsstol rullade mot dig i en lång korridor.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 



 

 XIX 

S3. En dörr öppnades sakta och knarrade.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 



 

 XX 

S4. När du försökte öppna en dörr spelades stegrande musik.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

  



 

 XXI 

C1. Efter att du gick ned för trappan hörde du att någon bankade. 

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 

 

 



 

 XXII 

C2. Två statyer stod plötsligt bakom dig.  

  

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 

 



 

 XXIII 

C3. Lamporna släcktes plötsligt.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 

 



 

 XXIV 

C4. Ett spökligt ansikte visades plötsligt och någon skrek.   

 

1. Händelsen gjorde att jag upplevde rädsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

2. Händelsen gjorde att jag upplevde en negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

3. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

4. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark negativ känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

5. Händelsen gjorde att jag upplevde en positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

6. Händelsen gjorde att jag upplevde en svag positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

7. Händelsen gjorde att jag upplevde en stark positiv känsla.  

 

Stämmer inte alls                  Stämmer inte     Stämmer      Stämmer väl 

 

 

 


