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Sammanfattning 
 

Detta arbete har undersökt hur man kan utgå ifrån Freuds Det kusliga tillsammans 

med olika vampyrstereotyper i syftet att skapa skrämmande skräckvarelser. För att 

undersöka detta togs tre olika vampyrinspirerade varelser fram. En som var baserad på 

Dracula, en baserad på kvinnliga vampyrer och en baserad på en mer monstruös, 

fladdermusliknande, vampyr. Dessa varelser placerades sedan i tre olika kontext där 

en var en miljö inspirerad av Silent Hill 2, en abstrakt odefinierad bakgrund och en 

enfärgad grå. Detta syftade att undersöka hur en kontext påverkar hur skrämmande 

varelsen upplevs. Undersökningsmetoden bestod av en webbenkät där resultatet 

pekade på att kontexten kring varelsen har betydelse samt att bekanta element och 

igenkänningsfaktor har betydelse för hur varelsen upplevs. 

 

Nyckelord: Varelsedesign, vampyrstereotyper, Sigmund Freud, Det kusliga, Silent 

Hill 
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1 Introduktion 

Detta arbete undersöker hur man kan skapa skrämmande vampyrvarelser för dataspel med 

Sigmund Freuds Det kusliga (2007 [1919]) både som som utgångspunkt och för återkoppling 

till arbetets överiga teoretiska grunder. Hur stereotypa karaktärsdrag kan identifieras i olika 

tolkningar av vampyrer undersöks också för att få en historisk bild över varelsen. Vampyrer 

används för att se hur en stereotyp har förändrats och vilka skrämmande element som består 

genom generationer av tolkningar inom olika mediala former.  

Dessa teorier tillsamans med en ikononografisk studie används som grund för att skapa tre 

olika varelser som i sin tur utgör basen i de analytiska delarna av arbetet. Grunden för dessa 

varelser är de tre vampyrstereotyperna: Den eleganta vampyren, vampyrkvinnan och den  

monstruösa vampyren. De skapade varelserna har satts i en kontext med survival horror 

dataspelet Silent Hill 2 (Konami 2001) för att anpassa stereotyperna till ett sammanhang där 

de inte normalt hör hemma. Silent Hill 2 och dess underliggande designfilosofi används även 

som källa för den grafiska stilen på dessa varelser. 

Den viktiga aspekten i denna undersökning är hur man kan använda Freuds teori om vad 

som uppfattas som skrämmande för att uppnå en mer underliggande känsla av skräck hos 

betraktaren. Arbetet undersöker även sambandet mellan miljön en varelse visas i, dess 

utseende och hur det påverkar skrämselfaktorn hos varelsen i sig. Detta utvärderas via en 

kvantitativ enkät där resultaten sammanställs i diagramform.  
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2 Bakgrund 

Oavsett om det gäller att lyssna till en spökhistoria eller titta på skräckfilm har jag alltid 

funnit en tjusning i att bli skrämd av fiktion. Höjden av spänning i skräckfiktion har jag 

funnit i dataspel inom skräckgenren. Spelen erbjuder samma skrämmande faktorer som i 

skräckfilmer, men innehåller även en interaktivitet som medför att det känns som om de 

skrämmande elementen händer på spelarens initiativ. För att kunna skapa skrämmande spel 

och designa varelser till dessa så måste vi först förstå vad som gör något skrämmande. 

Nationalencyklopedins webbartikel (2013) beskriver korthugget skräck som ”mycket stark 

rädsla ofta i viss akut situation” samt ”som önskad effekt i film, roman etc.”. En varelse som 

jag tycker är intressant tack vare sitt mångfacetterade och varierade utförande inom 

populärkulturen är vampyren. Fokus inom detta arbete kommer alltså att ligga på 

skräckvarelser inom ramarna för vad som stämmer överens med vad som kan tolkas som en 

vampyr. 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad som gör vampyr-inspirerade skräckvarelser 

skrämmande, vare sig de är av mänsklig eller omänsklig karaktär, och hur man kan använda 

den lärdomen till att designa egna vampiriska skräckvarelser för ett dataspel i genren 

survival horror. Detta inkluderar också en undersökning om stereotypa karaktärsdrag som vi 

förknippar med vampyrer och ifall vi kan designa varelser som fortfarande upplevs som 

skrämmande utan att förlita oss för mycket på dessa specifika karaktärsdrag.  

Vad som är skrämmande grundar sig i vilka känslomässiga kopplingar en betraktare känner 

när denne iakttar något. Att enbart titta på vad som historiskt ansetts vara skrämmande är 

inte nog för att få en tillräckligt bred bild av ordets essens. Det är därför viktigt att titta 

närmare på människans undermedvetna och vad som ger upphov till dessa känslor till att 

börja med. Därför har Sigmund Freuds psykoanalytiska Det kusliga (1919) används som 

avstamp för arbetet. I sin uppsats beskriver Freud att vad som ger upphov till det kusliga är 

associationer som ligger i vårt undermedvetna. Detta, tillsammans med en analys över 

historiska karaktärsdrag hos vampyrer, ligger som grund för arbetets praktiska del som 

består av tre olika varelser och tre miljöer, samtliga målade digitalt i Adobe Photoshop. 

Bilderna kommer att vara designade som om de skulle användas för dataspelet Silent Hill 2 

(Konami 2001), detta innebär att ta tillvara på spelets grafiska stil samt underliggande 

designfilosofi. Utöver detta används också en ikonografisk bildanalysmetod, hämtad från 

Erwin Panofskys Meaning in the Visual Arts (1955), för att analysera ett urval av spelets 

monsterkonceptbilder (produktionsbilder som används för att sätta stilen, färgskalor m.m.) 

som en del av det praktiska utförandet.  

2.1 Det kusliga 

Detta arbete tar avstamp från Sigmund Freuds Det kusliga (1919) som i sin tur är en 

vidareutveckling tillika opponering av Ernst Jentschs artikel Zur Psychologie des 

Umheimlichen (1906). I sin studie menar Freud (2007 [1919], s.322) att det kusliga är något 

som vi undermedvetet känner till som väcker associationer eller minnen även fast 

sammanhanget i sig inte alls behöver vara kusligt. Att exempelvis tycka sig skymta en 

skuggfigur i ögonvrån mitt på blanka dagen kan ge en känsla av kuslighet även fast man 

befinner sig i sitt eget hem. Freud gjorde kopplingen att heimlich, som kan översättas som 

hemtrevligt, och unheimlich, kusligt, inte nödvändigtvis behöver vara absoluta motsatser till 
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varandra ”Heimlich är alltså ett ord som utvecklar sin betydelse mot ambivalens, tills det 

slutligen sammanfaller med sin motsats unheimlich” (Freud, 2007 [1919], s.329).  

Freud (2007 [1919]) beskriver också en dualitet för kuslighet och att vad som är kusligt i 

verkligheten inte nödvändigtvis måste vara det i litteratur och vice versa. Detta menar Freud 

beror på associationer som härstammar från mer underliggande komplex och vetskap om en 

händelse. Om vi i en berättelse vet vad något är utifrån angivna fakta som vi lätt kan 

identifera och inte behöver söka i vårt undermedvetna efter svar på är det inte lika kusligt. 

Exemplet som Freud använde var med en avhuggen hand, något som rent tematiskt kan 

klassas som kusligt, men eftersom vi i berättelsen visste om att handen inte var äkta så 

uppnådde det aldrig en kuslig effekt (Freud 2007 [1919], s.346-347). Detta är ett bra exempel 

på ett verk som hade möjlighet att vara kusligt så länge den hade berättats på ett annat sätt 

och undanhållit vissa delar för läsaren. Freud (2007 [1919], s.347-348) menar att kusliga 

effekter är lätta att producera när gränsen mellan fiktion och verklighet påverkas. 

Något som återkommer upprepade gånger i Det kusliga (2007 [1919], s.343-344) är 

förvrängningar av mänskligt beteende, det kan gälla både när en människa beter sig konstigt 

eller hotfullt. Ett exempel som Royle (2003, s.211) bygger vidare på i sin tolkning av det 

kusliga är kannibalism även fast det aldrig explicit nämns i Freuds originaltext. Denna 

koppling gör Royle (2003) via Freuds (2007 [1919], s.331) eget exempel kring berättelsen 

Der Sandman där Sandman tar ögon från barn i syfte att mata sina egna. Royle (2003) 

menar att detta exempel i grund och botten kan ekvivaleras med kannibalism då figuren är 

en av människoskepnad och livnär sig på människor.  

När något går över från att vara heimlich till unheimlich är en flytande variabel och går inte 

direkt att peka ut. Royle (2003, s.18) tar därför upp begreppet ”meta-uncanny” som pekar på 

ovissheten i om något är kusligt eller inte, han påpekar dock att detta begrepps existens är 

svårmotiverat då kuslighet redan har så oklara gränser. Just detta är något som gör Freuds 

text om Det kusliga (1919) så pass intressant än idag, den går att applicera på nästan allt 

men samtidigt så är det diskuterbart hur det skall appliceras. Royle (2003, s.19) påpekar att 

Det kusliga snarare kan ses som en korrespondens till läsaren som låter denne examinera 

och tolka innehållet då Freud själv är oförmögen att precist peka ut alla ordets 

mångfacetterade betydelser. Det kusliga kan därför ses som en utgångspunkt för vidare 

diskussion, vilket gör att den kan appliceras även till mediala uttryck som inte ens existerade 

när texten skrevs. 

Det kusliga (1919) är stommen för detta arbete, därför kommer det att användas som en 

knytpunkt för hela arbetet och kontinuerligt återkopplas till i stycken framöver.  

2.2 Stereotyper inom skräckgenren 

Skräckgenren är fylld av av stereotypa vampyrer med vedertagna attribut men innan det går 

att undersöka dessa närmare så måste vi ta reda på vad en stereotyp är, vad som gör något 

till stereotypiskt och hur man kan identifiera stereotyper. Genom större kunskap hur man 

kan identifiera stereotyper är det också lättare att se när ens egen design innehåller 

stereotypa drag, något som underlättar i det praktiska arbetet där målet är att försöka 

undvika dessa.  

I Stereotypes, Social Cognition and Culture (2003) beskriver Perry R. Hinton tre viktiga 

komponenter för att identifiera stereotyper: 
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”1. A group of people are identified by a specific characteristic  

2. We then attribute a set of additional characteristics to the group as a whole  

3. Finally, on identifying a person as having meaningful […] characteristics we then attribute 

the stereotypical characteristics to them” (Hinton 2003, 7-8).  

Även fast vi applicerar denna metod finns det finns inget som säger att stereotyperna 

nödvändigtvis stämmer men vi håller ändå fast vid dem för att förenkla våra egna 

tankegångar. Hinton menar att detta beror på fördomar och att människor använder 

stereotyper för att bekräfta dessa där en av motivationerna grundar sig i hat och frustration 

som får missriktat utlopp mot en specifik grupp (2003, s.16). Detta syftar specifikt på 

minoritetsgrupper i samhället men i skräckfiktion är sällan skräckmonstren/antagonisten 

någon som man ska gilla eller känna empati för och ofta är de mål för empatilöst våld.  

Katherine Isbister (2006, s.30 & 242) beskriver ett scenario där detta är gällande för 

dataspelet Jak and Daxter: The Precursor Legacy (Naughty Dog 2001), om vi en gång mött 

en samling med fiender i strid kan vi därefter anta att alla andra fiender av samma sort 

besitter samma utseende, motivation och taktik. Detta menar Isbister (2006) skapar ett 

prejudikat för hur en fiende stereotypt agerar som är specifikt för spelet, även om utseendet i 

sig inte är stereotypt har vi byggt upp en stereotyp uppfattning om fienden. För skräckfiktion 

gäller liknande scenarion till hög grad där vår första exponering av en varelse sätter 

förväntningar på hur de ska agera även i andra verk med liknande varelser. 

I nästa avsnitt analyseras vampyrers stereotypa drag och plats i dagens skräckfiktion.  

2.3 Vampyrer  

Bram Stokers Dracula från 1897 är grunden för urvampyren som präglat populärkulturens 

uppfattning om vad en vampyr är i mer än ett sekel (Höglund 2009, s.277): ”[V]ampyrens 

förmåga att förvandla sig till fladdermus, hans vana att sova i en kista med sitt fädernes jord, 

vampyrens oförmåga att reflekteras i en spegel och hans känslighet för solljus”. Dessa är 

egenskaper som historiskt format deras utseende, däribland att avsaknad av solljus ger dem 

likblek hy samt att de har huggtänder och blodtörst som påminner om fladdermusen de fått 

namnet från. Att vampyrer valdes för detta arbete är för att deras grundform i stort sett är 

mänsklig vilket kan kopplas till Freuds Det kusliga (2007 [1919], s.342): ”I allra högsta grad 

kusligt tycker många människor att det är som sammanhänger med döden, med lik och de 

dödas återkomst”. Freud (2007 [1919], s.342-343) menar att i det undermedvetna hos alla 

människor finns alltid konceptet kring den mänskliga dödligheten och ovissheten kring 

denna. Kopplingen till vampyrer blir därför klar eftersom de trotsar den dödligheten genom 

att vara odödliga samt att livnära sig på människor och därmed utgör ett direkt hot för oss.  

I underrubrikerna i denna del kommer tre olika vampyrstereotyper undersökas. Dessa 

kommer att ligga som underlag för tre olika moodboards (samlingar av olika bilder) som i 

sin tur representerar de skräckvarelser som skall skapas för projektet. Dessa moodboards 

kommer att innehålla varelser som stereotypt faller inom de tre kategorierna som valts som 

utgångspunkt. 
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2.3.1 Den eleganta vampyren  

Trots att det går att hitta en del egenskaper som nästan genomgående är gemensamma för 

vampyrer i populärkultur så finns det ofta exempel som till viss mån går emot Dracula-

paradigmen medan de fortfarande vidhåller grundtanken. Ett sådant exempel anser 

Fernández-Vara (2010, s.4) dataspelet Castlevania: Symphony of the Night (Konami 1997) 

vara med karaktären Alucard. Istället för att vara en skrämmande fiende så agerar han 

huvudperson och är med sitt nästan överdrivet glamorösa utseende inte ett dugg 

skrämmande, han kan förvandla sig till en fladdermus men dricker aldrig blod och slåss 

nästan uteslutande mot demoner och andra monster. På så sätt menar Fernández-Vara 

(2010, s.10) att Alucard blivit någon som skall förstärka spelarens känsla av kraft istället för 

att agera skräckvarelse och samtidigt att stereotypen med en elegant och sofistikerad vampyr 

(kategorin där Dracula faller in) inte längre är skrämmande.  

Det är ur denna stereotyp som mycket av det mer barnvänliga material som rör vampyrer 

kommit ifrån också som tecknade tv-serier, som Don Dracula (Tezuka Productions 1982) 

och Little Dracula (Steven Hahn Productions 1991). I dessa verk är greven fullkomligt 

harmlös trots att han delar yttre attribut med tolkningar som hade för avsikt att skrämma. 

Detta är en intressant stereotyp att försöka göra skrämmande just för att den tappat sin 

förmåga att skrämma i sin nuvarande skepnad.  

Även om stereotypen i sig tappat i skrämselfaktor menar Spadoni (2007, s.119) att det som 

gjorde Dracula i filmadaptionen från 1931 skrämmande handlade mycket om hur han 

spelades av Bela Lugosi och den historia som berättades med karaktären. Detta inkluderar 

väldigt många aspekter av filmen, så som att Dracula pratar mindre ju längre filmen fortgår, 

hans lugna och nästan perfekta sätt att röra sig samt subtila ögonrörelser som alla bidrar till 

att skapa hans karaktär (Spadoni, 2007, s.67). Kontexten kring varelsen spelar alltså en 

väldigt stor roll. 

 

Figur 1 Exempel på den eleganta vampyren. Från vänster: Alucard från dataspelet Castlevania Symphony of the 
Night (Konami 1997), Don Dracula från den teckande tv-serien Don Dracula (Tezuka Productions 1982), Little 

Dracula (Steven Hahn Productions 1991) samt Dracula porträtterad av Bela Lugosi i Dracula (1931). 
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2.3.2 Den fatala kvinnliga vampyren 

Dracula är en välkänd popkulturell karaktärsstereotyp men det finns inte riktigt någon 

kvinnlig motsvarighet som fått samma genomslagskraft. Det betyder dock ej att det inte finns 

många olika stereotypa drag hos kvinnliga vampyrer som sträcker sig ända tillbaka till 

mitten av 1800-talet. Enligt Höglund (2009) var den fatala kvinnan grund för vad som 

senare skulle utvecklas till vampyrkvinnan. Den fatala kvinnan anspelar på sexualitet och 

förförelse som både väcker lust och rädsla hos männen som åtrår henne (Höglund 2009). 

Denna överdrivet sexualiserade lust går helt emot det då etablerade patriarkatet och vad som 

ansågs feminint (Jowett 2010, s.17), nog har dessa aspekter ändras ganska mycket sedan 

1800-talet men stereotypen kring vampyrkvinnan lever fortfarande kvar till hög grad i 

dagens gestaltningar (Vampirella i figur 2 är ett exempel på detta).  

Enligt Freud (2007 [1919], s.343-344) kan också levande människor upplevas som kusliga, 

men endast om de har för avsikt att skada oss med hjälp av särskilda krafter. Den nästan 

hypnotiska dragning som den fatala vampyrkvinnan i många verk utsöndrar är ett uppenbart 

exempel på detta fenomen. Just denna dragning är till hög grad besläktad med succuban 

menar Höglund (2009) som beskriver en kvinnlig demon som förför män för deras säd. Både 

succuban och vampyrkvinnan är omänskliga trots sin människoliknande skepnad och båda 

har gömda avsikter när de medvetet väcker lusten hos männen de förför.  

 

Figur 2 Exempel på den fatala kvinnliga vampyren. Från vänster: tre kvinnliga vampyrer i Coppolas film Bram 
Stoker’s Dracula (1992) och Vampirella från serien Vampirella (1996). 

 

2.3.3 Den monstruösa vampyren 

De två ovan nämnda exemplen på vampyrstereotyper är trots sitt delvis förvrängda utseende 

och sätt att agera fortfarande till stor del människor men det finns även vampyrer som är 

mer förvildade, djuriska och monsterliknande i sin blodtörst. Enligt Höglund (2009) är det 

viktigaste exemplet på denna sorts vampyr från boken I Am Legend (1954) där vampyrerna 

var mer som zombies. Utmärkande yttre attribut för dessa vampyrer är att de generellt är 

mer deformerade, mer lika fladdermöss och ofta rentav tar en permanent skepnad av just 

mänskliga fladdermöss snarare än att, som Dracula, ha förmågan att förvandla sig till en 

fladdermus med vilje. Enligt Höglund (2009) kan även denna typ av vampyr definieras av 

vilket syfte den har i berättelsen, om hjältarna är människor ute efter att döda vampyren är 

det sannolikt att vampyren inte gestaltas för att vinna sympatier. Denna tolkning lämnar 
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större frihet till vampyrens utseende då det snarare är dess beteende som anses som det 

primärt monstruösa och inte utseendet.  

Det finns många andra monster som delar drag med vampyrer även fast de inte direkt är 

relaterade med myten, en sådan är Chupacabran. Radford (2011) beskriver den som en 

kombination av vampyrisk blodtörst och kameleonter som ändrar utseende beroende på 

betraktaren. Trots att den tar olika former så har den en del återkommande drag, Radford 

(2011) nämner att den är kort men med massiva ben, röda lysande ögon, vassa utväxter och 

fladdermusliknande vingar. Detta arbete kommer att fokusera på en mer 

fladdermusliknande varelse i mänsklig storlek men då Chupacabran är så pass närbesläktad 

med vampyrer så kommer element från den även blandas in. 

 

Figur 3 Exempel på mer fladdermusliknande vampyrmonster. Från vänster: Vampyr från filmen Underworld 
(2003) och en vampyr från dataspelet Skyrim (2011). 

 

2.4 Survival horror-genren 

Detta arbete är menat att sättas i kontext med survival horror-spelet Silent Hill 2 (Konami 

2001) men vad denna genre innebär är kanske inte helt klart. Detta avsnitt är därför till att 

klargöra dess historiska betydelse och relevans. Ernest Adams (2010, s.648) definierar 

survival horror som en subgenre av actionäventyrsspel som involverar en del av kvaliteterna 

hos skräckfilmer så som ensamma protagonister, skrämmande scener och överraskande 

attacker. Travis Fahs (2009) menar att survival horror är den enda genren som inte 

definiteras av hur det spelas utan att det istället handlar mer om tematik, atmosfär och 

designfilosofi. Fahs beskriver också i sin artikel om (2009) hur genren under en lång tid 

delat sättet de spelas på med äventyrsspel. Ett av de tidigaste exemplen på som tas upp är 

Project Firestart (Dynamix 1989) som beskrivs “Project Firestart was a careful, considered 

game, with open exploration, non-linear progression, and major adventure elements.” (Fahs, 

2009). Äventyrsspel kan därför pekas ut som en närliggande genre och viktig genre i för hur 

survival horror spel historiskt har kategoriserats. 

Resident Evil (Konami 1996) beskrivs ofta som det första exemplet på ett survival horror-

spel (Therrien, 2009, s.58). I Resident Evil innebar detta en begränsad arsenal av 

ammunition, vapen och helande örter, trånga korridorer fyllda med farliga fiender och 

pussellösning. Det är dock bara en del av det hela och som med många andra genrer är 

definitionen av survival horror beroende av vad receptorerna, spelarna, uppfattar det som 

under en specifik tid (Therrien, 2009). Om vi tittar på senaste delen i Resident Evil-serien, 

Resident Evil 6 (Capcom 2012), är det väldigt actionfyllt jämfört med tidigare delar och du är 
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alltid med minst en andra karaktär som kan styras av antingen datorn eller en annan spelare. 

I en intervju med webbsidan 1up beskrev spelets producent vad de strävade efter för ”horror 

entertainment”, något som passar de flesta spelare även de som inte normalt är särskilt 

förtjusta i skräckgenren (Mackey och Otero 2012). 

Resident Evil är dock bara en serie som besitter en viss filosofi för hur de skrämmer 

spelaren, efter Capcoms succé med det första Resident Evil-spelet så blev genren populär och 

en rad nya survial horror-spel släpptes inom loppet av några fåtal år. Perron (2011, s.28) 

menar dock att inga av dessa tolkningar hade samma inverkan på genren som Silent Hill 

(Konami 1999) där skräcken istället låg på en mer underliggande och psykologisk nivå. Detta 

uppnådde spelet genom att begränsa vad spelaren kunde se med tjock dimma eller mörker 

som ligger över omgivningarna och och får spelaren att känna sig instängd med en konstant 

känsla av fasa (Perron 2011, s.29). ”[T]o demonstrate how it stands out in comparison to the 

majority of survival horror games, it would be more appropriate to refer to Silent Hill as a 

paradigm of survival terror.” (Perron 2011, s.32) 

2.5 Silent Hill 2, dess estetik och underliggande designfilosofi 

Att skapa ett verk där avsikten är att framkalla en känsla kräver att många olika aspekter tas 

med i beräkningen. Monsterdesignen av illustratören Masahiro Ito till Silent Hill 2 (Konami 

2001) är till stor del baserad på spelkaraktärernas egna rädslor och manifestationer från 

deras förflutna. Spelet använder inte samma utseende på monster i olika spel eller 

karaktärer utan det som binder dem samman är staden som serien fick sitt namn från: Silent 

Hill.  

I Silent Hill 2 agerar fienden ”Red Pyramid Thing” (se figur 4) som en avrättare som under 

spelets gång följer efter huvudkaraktären James för att straffa honom för att ha tagit livet av 

sin fru, ett faktum som James själv förträngt, menar Perron (2011, s.64). Detta monster kan 

inte dödas förrän i slutet av spelet när James inser vad han gjort och att monstret var en 

manifestation av hans egena bortträngda skuldkänslor. Monstrets design är baserad på en 

målning James såg i staden under en tidigare vistelse som visar hur stadens avrättare såg ut 

en gång i tiden (Perron 2011, s.64). Detta är bara ett exempel och varje fiende går att 

analysera och koppla ihop med spelkaraktärens förflutna i någon mån. Santos och White 

(2005) bygger vidare på detta och menar att inte bara varelserna utan hela staden utformas 

som resultat av en slags psykos från huvudkaraktären James själv: ”His inward trauma 

transfers onto the world around him – producing not only monsters, but also an entire 

perverse alternate reality”. Hela Silent Hill 2 (Konami 2001) kan ses som att James 

återupplever en förvriden version av hans senaste besök till staden han gjorde tillsammans 

med sin fru när hon fortfarande var vid liv. För att återknyta till Freud (2007 [1919]) så 

upplever James en unheimlich variant av ett kärt minne, en koppling som också spelaren 

ovisst och förvirrat upplever genom James, ”[W]e play with an attitude that resembles 

analytical detatchment as James retreads familiar places both he and Mary shared.” (Santos 

och White 2005, s.76).  
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Figur 4 Målning av "Red Pyramid Thing" från Silent Hill 2 (Konami 2001). 

 “The creatures in Silent Hill 2 is not your run of the mill horror game monster, they have no 

horns, no tentacles, no supernatural powers. They’re monstrous because their shapes suggest 

deformed human features” (Beuglet 2001). Detta är filosofin bakom Masahiro Itos 

monsterdesign, att förvränga spelarens förväntningar genom att ge monstren ytterst 

mänskliga designelement. Beuglet (2001) menar att själva grundformerna sett till 

proportioner ofta är rentav mänskliga men att Masahiro Ito gör ett medvetet val att skala 

bort ansiktet, dölja eller förvränga det på alla monster. På så sätt kan de kännas bekanta vid 

första anblicken för att vid närmre inspektion visa sig vara något skrämmande. Perron 

beskriver också denna koppling i Silent Hill: The Terror Engine (2011, s.44), ”The monsters 

are repulsive and generate nonempathetic emotions. Because their abnormality is linked to 

our human nature, they are in a good position to kindle our imaginative speculations”. 

Varelserna ligger på en djup psykologisk nivå som kan härledas till Freuds (2007 [1919], 

s.323) definition av heimlich. Kirkland (2009, s.3) drar denna koppling direkt: ”Silent Hill 

suggests the unsettling psychological disturbance lurking behind the homely and familiar”. 

2.5.1 Silent Hill 2 och kopplingen till Det kusliga 

I inledningen till Det kusliga (2007 [1919], s.322) nämner Freud hur ordet ”kusligt” utan 

tvekan hör till det skrämmande som väcker fasa och fruktan. Som en del av survival horror-

genren ämnar Silent Hill 2 (Konami 2001) att göra detsamma och det finns otaliga 

beröringspunkter. 

När det kommer till Silent Hills miljöer är så tätt sammankopplade med Freuds Det kusliga, 

de är banalt familjära men kan skifta till en mörk dubbelgångare där vägar täcks av rost och 

golv av ruttnande presenningar (Kirkland 2009, s.3). De utnyttjar också klaustrofobi med 

snäva trappor, mörka hål och långa stegar som leder till sådana platser som gamla fängelser 

och katakomber där dubbelgångarvärlden, eller ”The Otherworld” som det kallas i spelet, 

alltid manifesterar (Perron 2011, s.40). I Det kusliga tar Freud (2007 [1919], s.336-338) upp 

just fenomenet med dubbelgångare, dock är kontexten helt annorlunda än i Silent Hill 2, 

Freud menar att en dubbelgångare ses som en chans för att leva vidare och trotsa döden men 

övergår till kuslighetet först när man förlorar förmågan att skilja på sig själv och 

dubbelgångaren. Detta är till hög grad applicerbart på Silent Hills miljöer då de tar vara på 

de normala miljöerna och förvrider dessa för att skapa en skrämmande stämning och 

spelkaraktärens närvaro är oviss.  
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Likt den kopplingen mellan Freud och vampyrer som gjordes i avsnitt 2.3 kan även 

varelserna i Silent Hill härledas till Freuds koncept kring dödlighet. Freud (2007 [1919], 

s.351) säger att människor genom utbildning stött bort tanken på att döda kan leva vidare i 

form av vålnader. Varelserna i Silent Hill är inte vålnader men tillsammans med Freuds 

tankar kring omänskliga varelser ger de en liknande kuslig effekt, deras närvaro i staden kan 

närmast liknas vid deformerade och taktila vålnader. Perron (2011) menar att varelserna 

vandrar linjen mellan olika tillstånd av existens och biologisk tillhörighet, vare sig det är 

levande/döda eller insektsliknande/mänskliga faller de aldrig riktigt helt in i någon specifik 

kategori.  

2.6 Ikonografisk analys 

”Iconography is that branch of the history of art which concerns itself with the subject matter 

or meaning of works of art, as opposed to their form” (Panofsky 1955, 36). Ikonografi är en 

slags metod inom bildanalys som används för att identifiera en bilds tematiska innehåll och 

betydelse snarare än själva visuella stilen (Panofsky 1955). Det finns olika tolkningar utav 

vad essensen av en ikonografisk analys skall innefatta. Eriksson och Götlund (2003) 

beskriver en rad olika tolkningar så som Carlo Ginzburgs där man tolkar visuella spår, 

tecken och varje liten detalj i en bild för att sedan relatera dessa till relevant kontext och 

budskap. Panofskys tolkning av metoden är dock den detta arbetet ska fokusera på, detta är 

då nyare metoder tenderar att göra analyseringen onödigt komplex och Panofsky (1955) har 

en väldigt klar och lättbegriplig metod. Eftersom detta arbete involverar utforskning av 

stereotypa drag är denna komplexitet överflödig då stereotyper i sig ofta bygger på ytliga 

drag. Panofsky har delat in metoden i tre steg: 

1. Pre-ikonografisk beskrivning: identifiering av rena former som kan kännas igen och 

bär på en primär eller naturlig mening, som hur linjer, former och färger 

representerar objekt så som en människa eller växter (Panofsky 1955). 

2. Ikonografisk analys: identifiering av teman och betydelser bakom själva motiven som 

finns i bilden, tar inte i beaktning huruvida konstnären hade för avsikt att uttrycka 

dem (Panofsky 1955). 

3. Ikonografisk tolkning: förståelse för bildens underliggande betydelse och symbolik 

som i verket manifesterar en viss attityd som man kan utröna från aspekter så som 

nationalitet, religiösa åskådningar och filosofi (Panofsky 1955). 

Genom att använda dessa steg kan man få information om i vilket sammanhang verket 

skapades som även spelar in på varför det såg ut som det gjorde. I detta arbete kommer 

denna analysmetod användas till en förstudie i det praktiska arbetet. Bilder som är föremål 

för analys kommer vara tre utvalda konceptbilder från Silent Hill 2 (Konami 2001) av spelets 

monsterdesigner Masahiro Ito samt tre bilder på varelser som representerar de tre 

vampyrstereotyperna. Masahiro Itos bilder kommer att vara valda utefter vilken 

vampyrstereotyp de skall kombineras med. 
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3 Problemformulering  

Människor har i alla tider varit mer eller mindre nyfikna på det okända och därav har det 

byggts upp en tradition som innefattar sökandet efter något som kan tillfredsställa nyfikna 

lockelser. Vi har sedan länge haft detta i form av vandringssägner och fabler, något som 

sedan transmedierades och spreds vidare i litteratur, film och nu senast dataspel. Oavsett 

medium handlar de okända elementen väldigt ofta om berättelser som cirkulerar kring en 

varelse, skepnad eller människa i förklädnad och under åren har en rik historia av ikoner 

växt fram.  

Vissa av de mest ikoniska varelserna har nått en sådan status att de gestaltats bortkopplat 

deras ursprungliga kontext. Vampyrer är en sådan varelse. De har bland annat figurerat i 

otaliga tecknade barnprogram så som Don Dracula (Tezuka Productions 1982) och Little 

Dracula (Steven Hahn Productions 1991) så att den tolkningen av varelsen tappat sin 

skrämselförmåga. När det gäller att designa originella vampyrvarelser är äldre och 

vedertagna stereotyper sällan den bästa vägen att gå om målet är att vara skrämmande men 

det går att skapa oväntad effekt genom att förvränga dem. Även intressant är det att 

undersöka de psykologiska kopplingarna som gör att något uppfattas som skrämmande, i 

detta fall med hjälp av Sigmund Freuds Det kusliga (1919).  

Frågeställningen lyder: Vilka karaktärselement är viktiga att ha med när man designar 

skrämmande vampyrinspirerade varelser utan att helt förlita sig på stereotyper eller 

kontexten de visas i? Vilken inverkan har miljön på skrämselfaktorn hos varelserna? Gör, för 

betraktaren, bekanta element en varelse mer eller mindre skrämmande?  

3.1 Metodbeskrivning 

Första delen i undersökningen är att skapa ett verk som används som undersökningsgrund. 

Detta verk består av tre vampyrvarelser och tre bakgrundsbilder/miljöer. Dessa tre kommer 

vara designade utefter vad man skulle kunna hitta i dataspelet Silent Hill 2 (detsamma gäller 

den grafiska stilen) och stereotypa karaktärsdrag från vampyrfiktion.  

Som en del av den praktiska delen kommer en förstudie göras av varelser från Silent Hill 2 

för att komma fram till vad som utmärker just det spelet. I förstudien undersöks också de tre 

exempel av vampyrstereotyperna. Denna förstudie är en ikonografisk bildanalys enligt 

Panofskys (1955) metod. Själva bilderna på varelserna kommer sedan att paras ihop med 

bakgrundsbilderna för att skapa nio olika kombinationer totalt för att ge en stor bredd av 

undersökningsmöjligheter. Varelserna i sig och deras koppling till vampyrutseendet kommer 

att variera för att undersöka hur fler respektive färre stereotypa vampyrkaraktärsdrag 

påverkar varelsens skrämselförmåga. Deras design kommer att vara baserade på 

moodboards innehållande bilder från Silent Hill 2, vampyrfiktion och andra spel som faller 

in i survival horror-genren. 

3.1.1 Undersökningsmetod 

För att utvärdera frågeställningen ska en kvantitativ webbenkät användas. Målgruppen är 

skräckintresserade av alla åldrar. Metodvalet är för att den data som önskas få ut av 

undersökningen är enklare att bryta ner till en binär frågeställning. Detta är i linje med 

Østbyes m.fl. (2003, 157) definition: ”Kvantitativ analys innebär att man analyserar material 

som låter sig hanteras i form av siffror eller som kan räknas”.  
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En kvalitativ undersökning avser ett begränsat antal personer. Även om responsen ger 

möjlighet att djupare undersöka frågan om ”varför är detta skrämmande” är fortfarande 

frågeställningen ”är detta skrämmande över huvudtaget” en viktigare sådan - där svaren 

också är enklare att hantera i enkätform. Medan kvalitativa metoder har möjlighet att ge mer 

nyanserade svar så är det svårare att komma åt nyansen man får i sammanfattningen av 

svaren som en större urval av respondenter ger. Stora svarsmängder inom kvalitativa 

metoder är väldigt tidskrävande. Østbye m.fl. (2003) menar också att till skillnad från 

kvalitativa undersökningar behöver man inte anpassa metoden för kvantitativa 

undersökningnar beroende på sin teoretiska grund i lika stor utsträckning vilket förenklar 

datainsamlandet.  

Frågorna som ställs i enkäten kommer att vara slutna, då enligt Østbye m.fl. (2003) dessa är 

mindre komplexa att sammanställa även om man har stora volymer av respondenter. 

Datasammanställningen tar däremed inte lika lång tid som kvalitativa 

undersökningsmetoder vilket underlättar då enkäten är ämnad att nå fram till många 

respondenter.  

För respondenternas del är det också mer inbjudande att svara på en enkät om det inte tar 

upp för mycket av deras tid. Tillskillnad från kvalitativa metoder som kräver att man 

åsidosätter en längre period av tid som ibland behöver spridas över fler tillfällen än ett. 

Slutna frågor sätter dock större press på att frågorna är välformulerade till att börja med då 

de inte borde lämna utrymme för tolkning som i sin tur kan ge felaktig data. 

3.1.2 Målgrupp och avgränsningar 

För att få relevant data kommer undersökningen till stor del att rikta sig till personer som 

gillar skräckmedia, vare sig det gäller film, spel eller litteratur. Detta då en stor del av arbetet 

har legat i att identifiera stereotyper och försöka gå emot dessa. En van konsument av 

skräckmedia är mer trolig att vara bekant med de olika stereotyper som finns. Däremot 

kommer givetvis också personer som inte är intresserade/vana att vara en lika stor del av 

undersökningen för att ge kontrast till de övriga respondenterna.  

Respondenter kommer att hittas via internetforum (som har inriktning på dataspel) som jag 

själv besöker och sociala mediesidor (som Facebook). Därför kommer respondenterna att 

förbli anonyma. Enligt Østbye m.fl. (2003) kan de annars känna sig manade att svara på ett 

sätt i syfte att hjälpa mig besvara min egen tes istället för att svara ärligt och därmed ge mig 

korrekt data som kan motbevisa/bevisa den.  

3.1.3 Sammhällsenliga och etiska aspeketer 

Respondenternas kön, ålder och intresse i visuella skräckmedium är de enda frågor som rör 

deras person som kommer ställas. Valet att inkludera respondenternas kön är för att arbetets 

valda vampyrstereotyper har en väldigt sexistisk framtoning så möjligheten att jämföra och 

kontrastera hur kvinnor respektive män uppfattar dessa stereotyper är intressant. Jowett 

(2010) kopplade samman vampyrkvinnan med en slags motreaktion till de patriarkala rollen 

kvinnor normalt försatts i. I detta arbete har ett medvetet val gjorts att inte porträttera 

någon av varelserna på ett sexistiskt och kränkande sätt, det inkluderar att lyfta fram de 

anitpatriarkala aspekterna av vampyrkvinnan och göra de sexualiserande aspekterna mer 

obskyra. 
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Enligt PEGI-märkningen (en europeisk åldersmärkning som statens medieråd hänvisar till 

för spel) uppnår Silent Hill 2 en åldersrekommendation på 16 år. I undersökningen kommer 

det finnas möjlighet för personer som inte ännu är i den åldern att svara på enkäten. Detta är 

för att undvika begränsningen med att behöva kolla upp respondenter i förhand för att se om 

de uppfyller ålderskravet och därefter manuellt skicka ut dem. De etiska konsekvenser detta 

har uppskattas som låg då enkäten är kontexlös och inte kräver att man spelat spelet eller 

ens är bekant med det. Bilderna innehåller inget våld eller blod utan endast suggestiva 

figurer. Eftersom enkäten också till stor del riktar sig till de som är bekanta med 

skräckmedia redan finns antagandet att de uppfyller en ålder då bilderna inte har någon 

psykologiskt ärrande konsekvens för betraktaren. 
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4 Relaterad/tidigare forskning 

 

4.1 Den kusliga dalen  

Trots att teorin Det kusliga är snart 100 år gammal används den ofta än idag för analys i 

diverse skräckmedia. Eftersom detta arbete handlar om skräckvarelser är den relevant för att 

i ett designperspektiv förstå vad som uppfattas som skrämmande. Det är dock långt ifrån det 

enda användningsområdet. En liknande teori är den kusliga dalen (Uncanny Valley) som 

syftar direkt på mänskliga/humanoida utseenden och när de övergår från att vara mänsliga 

till kusliga. Detta begrepp myntades av Masahiro Mori i The Uncanny Valley (1970/2012) 

och har kopplats till Freuds Det kusliga (1919) fast åsyftade att användas främst i samband 

med hur människor uppfattar humanoida robotar. Användningsområdet för teorin i modern 

tid har även kunnat applicerats på animering av datorgrafik för att avgöra om rörelser ser 

naturliga ut.  

Hur The Uncanny Valley (1970/2012) kopplats till Freud är inte av författaren Mori själv då 

Freuds teori inte nämns i Moris artikel men det finns slående tematiska likheter, en av 

exemplen i Det kusliga (2007 [1919], s.329-330) berör automatism: hur en människa kan 

uppfattas som något rent mekaniskt men också hur mekaniska ting kan uppfattas som något 

mänskligt (Bennet & Royle 2004).  

4.2 Viktiga källor 

En viktig källa för detta arbetet är Perrons Silent Hill: The Terror Engine (2011). Denna bok 

är en djupdykning i Silent Hill-serien och vad som gör den utmärkande. Perron (2011) tar 

upp spelens tematik och underliggande betydelse genom att samla ihop intervjuer från 

skaparna av spelen. Dessa blandas med referenser till vetenskapliga texter som rör skräck 

inom både film och spelvetenskap för att ge ett bredare perspektiv. Perrons (2011) studie har 

alltså inte varit användbar enbart för Silent Hill-serien i sig utan även för att få större 

förståelse för dess inspirationskällor och betydelse, något som hjälpt detta arbete att 

utvecklas också. Eftersom halva inspirationen för den praktiska delen ligger i Silent Hill 2 

(Konami 2001) var denna information ovärdelig för att få ut så mycket ur det som möjligt 

istället för att enbart skrapa ytan. 

Utöver Silent Hill har vampyrer och deras stereotyper varit ett huvudområde för detta arbete 

och där var Höglunds Vampyrer: En kulturkritisk studie av den västerländska 

vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet (2009) viktig. Som titeln antyder 

sammanfattas vampyrhistorien och varelsens kulturella relevans på ett koncist sätt. Den 

innehöll också essentiell information om vampyrers utseenden, stereotyper och hur de har 

gestaltats inom olika medieformat tidigare. Höglund (2009) beskriver även i detalj vad som 

gör vampyren utmärkande och skrämmande som skräckvarelse. I detta arbete har Höglund 

(2009) varit relevant inte bara för att identifiera olika stereotyper utan också för att få 

konkreta exempel på dessa varelser från filmer och böcker som sedan används som 

bildreferenser.  
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5 Genomförande  

5.1 Förstudie 

Under rubrik 2.6 beskrevs Erwin Panofskys (1995) trestegsmetod kring ikonografisk analys 

och att detta kommer att appliceras på tre monsterkonceptbilder från Silent Hill 2 samt tre 

bilder baserade på de valda vampyrstereotyperna som finns i rubrik 2.3. De tre stegen 

Panofskys (1995) metod kortfattat består av:  

1. Beskrivning av naturliga former och innehåll. 

2. Identifiering av teman och betydelse, frånkopplat konstnärens intentioner. 

3. Tolkning av underliggande teman och symbolik.  

I detta avsnitt kommer analyen att presenteras samt förtydlig vilket mål som finns med varje 

färdig varelse samt hur den binder samman med Silent Hill och vampyrer. Istället för att 

göra 6 analyser på varje vald bild grupperas Silent Hill-monstren till en gemensam analys 

och vampyrerna till en gemensam de också. Dessa analyser sammanställs sedan och det är i 

denna sammanställning som målet med varje varelse i detta projekt definieras. Panofsky 

beskriver en metod i tre steg men då ett separat stycke finns för grafisk stil kommer det 

första steget för pre-ikonografisk beskrivning inte användas i någon större utsträckning för 

färg och form men kommer fortfarande att beröras en del.  

5.1.1 Analys av tre Silent Hill 2 monster 

Inför studien av monstren från Silent Hill 2 valdes tre stycken som alla inte bara kan kopplas 

samman med en vampyrmotsvarighet utan även representerar en unik tanke bakom 

designen i själva spelet. Bubble Head Nurse representerar det kvinnliga, Pyramid Head det 

manliga och Flesh Lips det abstrakta och monstruösa. 

 

Figur 5 Från vänster: Bubble Head Nurse, Pyramid Head (även kallad ”Red Pyramid Thing”) och Flesh Lips från 
Silent Hill 2 (Konami 2001).  

Något som direkt blir uppenbart när man ser dessa monster är att ingen av dem har ett 

ansikte som har mänskliga attribut. Bubble Head Nurse kommer närmast rent formmässigt 

men det är fortfarande snarare en köttig fasad än ett ansikte, något som även är det mest 

deformerade på just den varelsen. Resten av kroppen är till hög del mänsklig och anatomiskt 

korrekt vilket ger varelsen en kuslig pseudomänsklig skepnad. Det mest obehagliga är 

kanske dock hur uppenbart sexualiserad hon är, kläderna sitter åt tajt kring den smala 
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kroppen, urringningen går långt ner och ger brösten ett uppenbart fokus. Det är tveklöst en 

kvinna denna vareslse är modellerad efter. Att en sjuksköterskas kläder skulle vara 

designade såhär är inte trovärdigt och det ser snarare ut att höra hemma i någon slags 

glorifierat pornografiskt sammanhang. Hela designen ger blandade signaler. Järnröret hon 

har i ena handen är ser ut att vara taget ur miljön som ett desperat försök att försvara sig. 

Pyramid Head har likt Bubble Head Nurse även en korrekt (mänsklig) anatomi med 
väldefinierade muskler och det enda uppenbart deformerade är huvudet som är en stor och 
kantig pyramid. Medan Bubble Head Nurse var mer objektifierad i sin sexualitet så är 
Pyramid Head snarare idoliserad med sitt stora svärd som förmodligen är för tungt för en 
vanlig människa att släpa på, än mindre faktiskt använda som ett svärd. Detsamma gäller 
huvudet som också ser omöjligt tungt ut. I och med detta ger varelsen intrycket av en 
motståndare som utsöndrar stryka och hotfullhet. Avsaknad av bröst, muskulaturen och 
proportionerna tyder på att det är en man. 

Flesh Lips står ut i mängden bland dessa i sin abstraktion. Varelsen har förutom utstickande 
lemmar inte många drag som kan identifieras som rent mänskliga. Den har också vad som 
kan liknas vid en mun som sitter mellan benen och är därmed unik att ha en komponent som 
normalt återfinns i ansiktet även fast placeringen är annorlunda. Det är också likt Bubble 
Head Nurse ett väldigt sexualiserande grepp men då resterande delar av varelsen inte läser 
som en faktiskt människa är det mindre uppenbart. En intressant poäng med Flesh Lips är 
att den har en stålram runtom sig och att det bara är mänskliga lemmar som sticker utanför 
den. Det groteska hålls alltså inne av ramen medan det som fortfarande kan anses mänskligt 
hänger fritt.  

5.1.2 Analys av tre vampyrer 

Valet av vampyrer var till stor del baserat på igenkännighetsfaktorn. Bela Lugosis 

gestaltande av greve Dracula är den som populariserade utseendet för stereotypen och därför 

ett självklart val för analys. När det kom till vampyrkvinnan finns det inte någon lika populär 

enskild figur men just vampyrkvinnorna i Dracula (1992) är väldigt klara exempel på den 

fatala vampyrkvinnan som Höglund (2009) beskrev. Eftersom det inte fanns så mycket 

skrivet kring just den monstruösa vampyren fokuserades arbetet på en mer fladdermusaktig 

gestalt och i detta fall har Vampire Lord från dataspelet The Elder Scrolls: Skyrim (Bethesda 

2012) ett utseende som faller bra in på stereotypen. 

 

Figur 6 Från vänster: Monica Bellucci som Dracula’s Bride i Dracula (1992), Bela Lugosi som Dracula i Dracula 
(1931), Vampire Lord från The Elder Scrolls: Skyrim (Bethesda 2012). 

Till skillnad från monstren i Silent Hill har vampyrer ansikten och därmed även en större 
möjlighet att uttrycka mänskliga känslor. De har även kläder, som uppenbart sticker ut från 



21 

 

resten av kroppen, som ser designade ut vilket ger antydan om att de lever civiliserade liv till 
viss mån. Särskilt Dracula är uppklädd i en ytterst sofistikerad utstyrsel och hela hans 
persona lyser av en självsäker man som vet vad han gör och således faller mer in i kategorin 
mördare än monster.  

Vampyrkvinnan ser i bilden tillbakadragen ut, hon har långt hår som täcker ena bröstet och 
en beige, nästan hudfärgad, klänning som sitter långt ner och verkar vara gjord av något 
luftigt och lätt tyg. Hon har stora detaljerade örhängen och i håret har hon en dekorativ tiara 
och någon slags slöja. Ansiktsuttrycket ser nästan förvånat ut och hon har en naturlig pose. 
Trots att hon i filmen Dracula (1992) agerar som en lustfylld och blodtörstig förförerska ser 
hon rätt harmlös ut i bilden. Däremot om man tar i åtanke att filmen utspelar sig i slutet av 
1800-talet blir intrycket annorlunda, för kvinnor att ens visa axlarna ansågs vara vågat då. 
Hennes påkostade accessoarer får henne att se välbärgad ut vilket är i linje med hennes roll 
som en greves fru. Samtidigt kan man undra om någon vanlig välbärgad person skulle låta 
sig ses i denna utstyrsel under den tiden och huruvida utseendet i det här fallet tyder på 
självsäkerhet. Jowett (2010) beskrev en koppling till att gå emot patriarkatet så i detta fall 
kan det vara så att det motståndet kommer i form av en hyllning till sin egen kropp och 
trotsande av dåtida samhällsnormer. 

Dracula är positionerad på ett sätt som både är självsäkert och inbjudande, i sin ena hand 
håller han ett stearinljus och den andra handen pekar mot något okänt (ur bild). Han står på 
en kort trappa med fötterna på olika steg. Kläderna han har på sig är en ljus skjorta med 
detaljer runt bröstet och över skjortan har han en ljus väst och över en svart frack med 
tillhörande kappa. Han har svart hår och ett kusligt leende på läpparna. Vad som direkt är 
slående här är de blandade signalerna som ges, gesten ger intrycket om att han välkomnar en 
men samtidigt motsägs det av leendet, som ger intrycket att han varnar betraktaren för att 
något ska hända. Kanske är det åldern då filmen kom ut då skådespeleriet var mycket mer 
övertydligt och teatraliskt men i jämförelse med vampyrkvinnan är Dracula hemlighetsfull 
på ett uppenbart sätt. 

Den monstruösa vampyren som kan ses i Vampire Lord har grå hy och långa utväxter som 
påminner om vingar men ser inte ut att kunna fungera som vingar. Hans ansikte har skarpa 
konturer och är generellt intryckt, hans öron är spetsiga och i munnen har han huggtänder. 
På huvudet har han horn som göms bland vad som ser ut som en krona och på det annars 
nakna bröstet har han någon slags utsmyckande accessoar. Hans enda riktiga klädsel är ett 
höftskynke med ett detaljerat mönster på och en kappa. Utseendemässigt är Vampire Lord 
minst mänsklig men ger ändå sken av mänsklighet genom att klä sig i kläder. Intressant är 
också att de accessoarer han bär påminner väldigt mycket om de som vampyrkvinnan har. 

5.1.3 Sammanfattning av analyserna 

Ett gemensamt drag som alla Silent Hill-varelser delar är deras begränsade färgpalett, 
kläderna som de har på sig ser snarare ut att vara en del av deras person och kropp. För 
vampyrerna är kläderna snarare en sorts förmänskligande faktor som istället förstärker 
känslan av att de till viss mån lever civiliserat. Trots att de yttrar sig olika är klädseln en 
viktig faktor hos samtliga varelser (med Flesh Lips som undantag) för att definiera deras 
karaktär. Bubble Head Nurse och vampyrkvinnan delar båda en utmanande klädsel men där 
sjuktsköterskan är förtryckt är vampyrkvinnan frigjord. Dracula och Pyramid Head 
utsöndrar båda styrka och självsäkerhet om än på totalt olika sätt då Pyramid Head snarare 
använder sitt tillhygge och representationen i sig för att uppnå en kuslig effekt.  

 Nyckelord för Vampyrkvinnan/Bubble Head Nurse: Sexig, sårbar, kvinnlig 

 Nyckelord för Greven/Pyramid Head: Manlig, självsäker, kraftfull 

 Nyckelord för Flesh Lips/monstervampyren: Grotesk, abstrakt, monstruös 
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Där de skiljer sig åt är vapen, ingen av vampyrerna verkar behöva dem utan förlitar sig på 
sina djuriska huggtänder istället. 

5.1.4 Grafisk stil 

Den grafiska stilen för de praktiska verk som produceras för detta arbetet kommer att följa 

den som satts för Silent Hill-serien av Masahiro Ito. Det som är direkt utmärkande med 

varelsedesignen för Silent Hill är de starka kontrasterna i färgerna, användningen av svärta 

och den glansiga ytan som penseldragen formar som på något sätt motsägs av den generella 

rostfärgade smutsigheten hos dem. Det hudliknande färgschemat ger varelserna ett koncist, 

enhetligt och skrämmande uttryck då de påminner om den mänskliga kroppen, något som 

redan påvisats av Perron (2011). Därför kommer samtliga varelser som skapas för detta 

projekt att följa ett liknande färgschema.  

För att få till proportionerna och ljussättningen kommer en enkel (sett till detaljrikedom) 

3D-figur skapas i Autodesk Maya 2014 och användas som bas. Detta förenklar arbetet med 

att få proportioner korrekta och ger möjlighet till att enkelt experimentera med posering för 

varelser. Därefter kommer så kallade paintovers i gråskala att göras på modellerna i Adobe 

Photoshop så att detaljer kan läggas till, viss korrigering av design och posering kommer 

också ske i detta steg. Enkelt exempel finns i figur 7. Färgläggningen kommer att vara 

baserad på tekniker som kan hittas i Beginner’s Guide to Digital Painting in Photoshop 

(Mcque 2012) i kombination med ytliga element som är gemensamma för varelsedesignen i 

Silent Hill som kan ses i figur 5 i avsnitt 6.1.1.  

 

Figur 7 Exempel på hur användning av en 3D-bas kan se ut. 

5.2 Arbetsprocess 

Denna del inleds med en kort genomgång för den generella arbetsprocessen som sedan 

byggs vidare på i de efterkommande underrubrikerna för varje enskild varelse samt 

miljöerna.  

För att få fram en varelsedesign inleddes arbetet med att sammanställa en moodboard (en 

moodboard är en samling med bilder presenterade i kollageform som är menade att 

användas för inspiration för bland annat färgscheman, former, poser med mera) för det tre 

olika stereotyper som varelserna skall baseras på. När moodboarden för varelsen var 

framställd börjar skissarbetet. Här kommer olika egeneskaper och aspeketer plcokas från 

moodboarden och inkorporerades i designen, många olika snabba exempel tas fram i form 

av digitala skisser för varje varelse. Skisserna används som grund för arbetet med att göra en 

enkel 3D-modell, designen på denna tar de mest passande elementen från både skisserna 

och vampyrvarelsens stereotypa drag. 3D-modellen poseras och ljussätts för att sedan 
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användas för en paintover i gråskala i photoshop, i detta steg justeras även proportioner och 

detaljer. Färgläggningen sker via Photoshops lagerblandning enligt vedertagen metod 

(Mcque 2012).  

Det är viktigt att redan i 3D-steget ta hänsyn till varifrån ljuset skall komma i slutbilden och 

sedan kontinuerligt fokusera på att förstärka detta i gråskalan samt för färgläggningen. 

Ljussättningen kommer att vara en ficklampa som lyser upp varelsen framifrån i enlighet 

med ficklampan huvudkaraktären James i Silent Hill 2 (2001) har. Enligt Yot (2010) är det 

ett ljus rakt framifrån dock den minst intressanta ljussättningen så därför begränsas dess 

omfång för att dölja delar av varelsen och därmed ge de viktiga delarna mer fokus men också 

för att göra ljussättningen mer dynamisk. 

 

Figur 8 Exempel på hur lagerblandning i Photoshop kan ge färg till en teckning i gråskala. 

5.2.1 Designen av vampyrkvinnan 

Vampyrkvinnan definieras av sitt sexuella utseende och farliga personlighet. Båda var 

intressanta punkter att spinna vidare på men för den uppenbara sexualiseringen tonas den 

ner. I figur 8 kan moodboarden som användes för vampyrkvinnans design ses, valet av bilder 

baserade sig dels på olika varelser som passar in på defitionen men också exempel på den 

enkla klädstilen som eftersträvas (därav Audry Hepburn). 
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Figur 9 Moodboard för vampyrkvinnan som inkorporerar designelement från Silent Hill, vampyrstereotypen 
och övriga intressanta designelement. 

Skissarbetet för vampyrkvinnan var väldigt konsekvent i utseende då det var klart redan från 

början vilka element som skulle inkorporeras, en stor del av designen var någon slags 

sorgeslöja som täcker för hennes ansikte. Detta ledde till experimenterade lite med material - 

om det skulle vara vanligt tyg, hud eller kanske någon som liknande plastkasse - men det 

inflammerade köttiga var det som passade bäst för designen och är mest konsekvent med 

känslan som skulle uppnås och vad som är normalt för Silent Hill 2 (Konami 2001). 

 

Figur 10 Skisser, posering och färgtest av vampyrkvinnan. 

Den stereotypa vampyrkvinnan använder sig av mäns åtrå för att locka till sig dem och ofta 

resulterar detta i att hon är klädd på ett sätt för att attrahera. Därför gjordes valet att skala 

bort just denna del i så stor mån som möjligt och istället designa henne på ett mer reserverat 

sätt. Klänningen hon har på sig har en polokrage som är ett rätt typiskt element för att dra 

ner sexighet i en klädsel. För att ha kvar en mystisk och kuslig aura som den hos varelserna i 

Silent Hill 2 (Konami 2001) doldes större delen av hennes ansikte. Det som inte döljdes är 

hennes mun, för att återkoppla till undertoner av kannibalistiska inslag som Royle (2003) 

upptäckte i Det kusliga (1919). 

Genom att skala bort dessa aspekter av vampyrkvinnan har egentligen hennes mest 

uppenbart identifierbara egenskaper också förminskats. För att väga upp det lades fokus på 

att utmärka höfter och en generellt feminin form. Hennes taniga armar, ben och nästan 

obefintliga byst är designade på det sättet för att härleda till sjuklig anorexi och ett annat 

slags skönhetsideal än det som vampyrkvinnan ofta representerar. Kombinationen av det 

med poseringen är för att förstärka hennes reserverade och i stort harmlösa känsla, något 

som motsägs av de långa kloliknande fingrarna och blottade huggtänder. Hennes design 

förlitar sig därför mycket på Freuds Det kusliga (2007 [1919], s.344) i och med att hennes 

kuslighet kommer ifrån att hon har potential att vara farlig om hon får tag på en istället för 

det uppenbart fatala som Höglund (2009) beskrev. Färgschemat är väldigt uniformt för att 

skapa en oviss känsla över vad som är kläder och vad som är en del av varelsen. 

 



25 

 

 

Figur 11 Från vänster: 3D-rendering, paintover i gråskala och slutliga färglagda versionen. 

 

5.2.2 Designen av den eleganta vampyren 

De intressantaste designelementen hos vampyrgreve-stereotypen är de eleganta kläderna. 

Enligt Fernández-Vara (2010) är detta en bidragande faktor till varför de inte är 

skrämmande. Därför var dessa designelement intressanta att inkorporera i varelsens design. 

 

Figur 12 Moodboard för den eleganta vampyren. 

Första utkastet baserade sig nästan helt på vampyrgreven till den mån att det direkt gick 

emot Masahiro Itos tanke bakom Silent Hill-varelserna som beskrivs i intervjun med Fun TV 

(Beuglet 2001). Han ser ut som en civiliserad person i utmanande kläder och väldigt lite mer, 

långt ifrån något som skulle passa in i Silent Hill 2 (Konami 2001). På många sätt var detta 
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ett resultat av det Royle (2003) beskrev som kannibaliskt och därför mer i linje med den 

stereotypa Dracula. Designen fungerade dock som en indikator på vilken linje de andra 

skisserna inte skulle följa även om vissa designinslag återkom. De typiskt eleganta 

egenskaperna hos greven fick lov att gestaltas på mindre typiska sätt.  

Detta ledde till användning av den ovisshet som beskrivs av Perron (2011) angående 

varelsernas tillstånd. Detta applicerades på kroppsformen för att leka med vad som är 

kvinnligt och manligt. Torsot har mjuka feminina kurvor medan benen är mer bulkiga och 

maskulina och posen menad att utstråla samma självsäkra känsla som hos Dracula men inte 

sexualiserad i samma grad den grad som vampyrkvinnan. Draculas klassiska kappa har 

delats upp för att fästas i olika delar av kroppen istället.  

 

Figur 13 Skisser, posering och färgtest av den eleganta vampyren. 

Den design som beskrevs i tidigare stycke blev till stor del kvar i den slutgiltiga 3D-versionen 

av varelsen. Klädseln som lindar sig från torson upp runt ansiktet påminner om bandage och 

skapar intresse för vad som kan finnas därunder enligt Freuds (2007 [1919], s.347) teori 

kring att undanhålla information ibland är kusligare än att visa det. Dock uppfattades 

varelsen fortfarande ganska harmlös och utan några direkta medel för att orsaka skada. 

Därför lades ett tillhygge till för att koppla varelsen mer till ”Red Pyramid Thing”/”Pyramid 

Head” från Silent Hill 2 som beskrivs i avsnitt 2.5 samt 5.1.1. Vampyrer gestaltas oftast helt 

utan vapen då deras huggtänder och intelligens anses vara vapen nog så detta var ett försök 

att bryta paradigmen Isbister (2006) pratade om - hur våra förväntningar färgas av tidigare 

möten med en varelse.  

Likt varelsen baserad på den kvinnliga vampyren har även denna ett uniformt färgschema 

som får dess kläder och kropp att flyta samman. Detaljer kring benen har lagts till, dessa är 

menade att se ut som varfyllda bölder. Detta ger varelsen ytterligare djup och ett narrativ 

kring var bölderna kan komma ifrån. Den eleganta vampyren kan beskrivas som en förvriden 

Silent Hill-version av Dracula på samma sätt som Santos och White (2005) beskriver hur 

staden Silent Hill är en förvriden variant av en vanlig stad. Poseringen är också en tillsynes 

medveten vilket relaterar till hur Det kusliga (2007 [1919] s.343) beskrev förväntningarna 

om ett mänskligt beteende. Genom att ge varelsen en personlighet via poseringen finns det 

en förväntning om något mänskligt men det går emot kroppens motbjudande estetik. 
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Figur 14 Från vänster: 3D-rendering, paintover i gråskala och slutliga färglagda versionen. 

 

5.2.3 Designen av monstervampyren 

Monstervampyren var svårare att hitta klara exempel på än de andra två stereotyperna men 

den mest klara stereotypen som gick att finna var fladdermusinspirerad. Radfords (2011) 

beskrivning kring chupacabran sammanföll ofta med de populärkulturella gestaltningarna av 

fladdermusvampyren. Ofta har de väldigt spetsiga och små vingar som aldrig skulle kunna 

bära en fullvuxen människa. 

 

Figur 15 Moodboard för monstervampyren. 

Under hela skissprocessen prövades andra sätt att gestalta vingarna, något som ger liknande 

associationer utan att faktiskt vara vingar. Istället lades beniga utstickande bihang till. 

Tanken på att den skulle kunna vara luftburen var dock ett givet inslag men då mer i stil med 
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fienden Flesh Lips i Silent Hill 2 (Konami 2001), som hänger i taket med en av de armarna 

som sticker ut ur den. Det vill säga att fienden klamrar sig fast i taket och ger illusionen av 

att sväva. Förutom små detaljer höll sig själva kroppen väldigt konsekvent mellan 

iterationerna sett till generell kroppsform.  

Bondage-liknande element är något som ofta förekommer hos varelserna i Silent Hill, även 

fast det aldrig är uttryckligt bondage så skulle man kunna härleda Bubble Head Nurses 

avsaknad av ansikten som någon slags förkropsligad munkavle. Något slags rörelse eller 

sinnesbegränsande elemet återfinns på alla varelser i Silent Hill 2. Freuds (2007 [1919] 

s.322) Unheimlich är applicerbart här för att bondage kan i vissa uttryck skapa förvridna 

men fortfarande mänskliga former. Utseendet att vara fast i sin egen kropp är fascinerande 

och togs därför tillvara på i skisserna. Bondage är dock ofta för att ta bort någons förmåga att 

röra sig fritt, för att göra en varelse med de restriktionerna behövdes ett effektivt vapen, 

därav de integrerade ett farligt element i och med svärdsarmarna. 

 

Figur 16 Skisser, posering och färgtest av monstervampyren. 

Då samtliga skisser på många sätt var till stor del mänskliga och väldigt nära de två andra 

varelserna omarbetades monstervampyren till något mer deformerat och 

fladdermusliknande. Själva grundformen går fortfarande att länka till en människa för att 

koppla till det oempatiskt mänskliga Perron (2011) belyste som ett viktigt designelement. 

Vingarna är likt Vampire Lord från Skyrim (Bethesda, 2011) obetydliga i jämförelse med 

kroppsmassan, fungerar därför inte för att flyga med och agerar som ett avhumaniserande 

tillägg. De bidrar också till att ge varelsen bredd och förmågan att kunna se stor ut, något 

som är vanligt bland djur för att skrämma sina fiender. 

Element av bondage är fortfarande närvarande men där de i sista skissen var väldigt 

restriktiva så är de här mer flexibla, armarna är längre än en vanlig människas och har en 

muskulös framtoning. Klorna är även de långa och ger varelsen ett sätt att omedelbart orsaka 

allvarlig skada. Varelsen har inget ansikte, något som tar bort möjligheten för den att ha 

synliga och användbara huggtänder, en av de mest karaktäristiska egenskaperna för en 

vampyr. Även om färgerna likt vampyrkvinnan och den eleganta vampyren är i stort sett 

hudfärgade finns det lite mer variation här mellan de olika delarna. Alla band som varelsen 

sitter fast i har en färg som sticker ut för att föra tankarna till bondage. Färgerna på varelsens 

kläder är varmare än de vi kan se runt armarna.  



29 

 

 

Figur 17 Från vänster: 3D-rendering, paintover i gråskala och slutliga färglagda versionen. 

5.2.4 Designen av de gemensamma miljöerna 

Eftersom en av undersökningspunkterna är att se hur miljön och kontexten karaktären visas 

i påverkar hur skrämmande karaktären uppfattas som togs tre olika miljöexempel fram. Det 

första är en 3D-modellerad scen som är menad att se ut som om den var tagen från det 

dunkla mentalsjukhuset i Silent Hill 2 (Konami 2001). Eftersom scenen ändå till stor del 

göms i mörker så var dess geometri väldigt enkel och annars normala element för ett 3D-

objekt så som diffuse-textur (färgvärde), normalmaps (ger illusionen av djup på ett objekt), 

specular maps (styr hur glansigt ett objekt är) skapades inte. Bildens utsnitt begränsas av en 

dörrkarm, något som tillsammans med ljussättningen ger upphov till den klaustrofobiska 

känsla som Perron (2011) beskriver. Eftersom fokus ligger på själva varelserna, och scenen är 

ett komplement, fungerar denna avskalade stil. 

 

Figur 18 Miljön som den ser ut orenderad, utan ljus. 

I andra miljön skulle miljön vara mer abstrakt. För att leda betraktaren till karaktären så 

använde jag tekniken med ”leading the eye”. Enligt Yot (2010) så drar sig ögat naturligt till 

de delar av en bild som står ut mest. För att göra denna ledande ljussättning mer naturlig så 

återskapas känslan av att en ficklampa riktas mot varelsen något som även förekommer i 

spelet och därför ter sig naturligt rent kontextuellt. Bakgrunden har här ett mer målat 

utseende och färgmässigt är det i linje med vad som återfinns hos varelsen i sig. Den ger en 

känsla av djup och rum utan att faktiskt visa något av dem. Det sista kontexten varelserna 

visas i är enbart en enfärgad grå färg för att se om varelsen fungerar bättre på egen hand, i 

ett relativt kontextlöst och enkelt sammanhang (i jämförelse med de andra bakgrunderna). 
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Figur 19 Rendering av den 3D-modellerade scenen (till vänster) och den abstrakta bakgrunden (till höger). 

   

5.2.5 Reflektion om arbetsprocessen 

Överlag fungerade arbetsmetoden över förväntan. Att basera varelsernas design på Freuds 

Det kusliga (1919) och sedan binda ihop dem med historiska vampyrstereotyper samt stile i 

Silent Hill-serien fungerade väldigt bra för att snabbt skapa utvärderingsbara 

varelsedesigner. Det gjorde också att de blev väldigt sammanhållna både estetiskt och 

tematiskt - som att de faktiskt kommer från samma värld. 

Att flödet mellan 2D-skisserna och 3D-modellerna var så öppet gjorde även att resultaten 

blev mer intressanta. Istället för att prompt låsa fast vid en specifik design så tillät det att 

integrera de mest intressanta bitarna till något nytt. Att jobba med 3D gav även upphov till 

ytterligare designlösningar, då skisserna endast visar varelserna framifrån så förblev 

varelsernas ryggar odefinierade. Trots att det i slutändan var framsidan som visas så finns 

det sätt som ryggen interagerar med resterande designen. Monstervampyrens vingar är ett 

tydigt exempel på detta. Det var först när 3D-modellen skapades som vingarna kändes 

viktiga för att balansera ut designen. 

Silent Hill 2 (Konami 2001) handlar mycket om staden, hur den förvrids och hur varelserna 

är ett resultat av huvudkaraktärens tidigare trauma. Det är dock inslag som är svåra att 

replikera. Dels för att den bakomliggande meningen bakom huvudkaraktären James och 

monstren är högst spekulativ. Dels för att presentationsformen är bilder och det kan vara 

svårt att berätta ett narrativ kring en varelse i den formen. I spelet får varelserna mening i 

och med att spelaren lever sig in i rollen som huvudkaraktären och får reda på mer om hans 

förflutna. De aspekten föll till stor del bort i denna studie men då varelserna i sin 

ikonografiska studie fick en motsvarighet från spelet går de fortfarande att relatera till.  
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6 Analys 

6.1 Enkätens utformning 

För att besvara de frågor som kring skräckvarelser som ställs i problemformuleringen som 

ställdes i kapitel 3 utformades en webbenkät. Enkäten har 4 delar. Det första gäller 

respondenterna medan de andra tre är en per skräckvarelse som skapades i tidigare avsnitt. 

Enkäten använde nyckelorden som togs fram genom den ikonografiska förstudien i avsnitt 

5.1. Det var tre adjektiv per varelse, 9 totalt, som beskriver en av de tre vampyrstereotyperna. 

Deras syfte i enkäten är att se hur nära varelserna som skapades passar in på dessa 

stereotyper då nyckelorden också användes i själva designen av dem. Respondenterna fick 

välja tre av orden som de tyckte passade bäst in, ordningen av orden var slumpmässig för 

varje respondent och sida av enkäten. 

En av de frågor som ställdes i avsnitt 3 handlade om kontexten varelsen visas i, därför 

används tre olika miljöer/kontext för att visa upp varelsen i enkäten. Första bilden av 

varelsen var helt utan bakgrund och följdes av frågorna kring de beskrivande adjektiven. 

Därefter kom de tre bilderna där olika bakgrunder användes som respondenterna sedan fick 

svara på vilken bild de fann varelsen mest skrämmande i. Sista frågan för varelsen handlade 

om ifall respondenten upplevde varelsen som skrämmande genom att betygsätta den på en 

skala från 1-5. För att göra det enklare för respondenten att definiera vad på skalan som var 

vad fanns det en guide för skalan (1. Inte skrämmande, 2. Lite skrämmande, 3. Skrämmande, 

4. Mycket skrämmande, 5. Oerhört skrämmande). En valfri ruta för att lämna kommentarer 

om den berörda varelsen fanns också i slutet på varje sida, dessa kommer dock uteslutas då 

det bara var en handfull respondenter som lämnade kommentarer där. 

Majoriteten av frågor var slutna och obligatoriska men det fanns möjlighet på ett par ställen 

att skriva kommentarer i fritext (dessa var frivilliga) det gick inte att skicka in enkäten förrän 

alla obligatoriska frågor var besvarade. Eftersom namnen som normalt används för 

varelserna tidigare i uppsatsen avslöjar attribut hos dem användes ordet ”varelse” för 

samtliga och de differentierades istället med siffror. 

6.2 Resultat av enkät – Respondenterna 

Totalt svarade 168 personer på webbenkäten. Enkäten postades på ett internetforum med 

dataspelstema (loading.se) och det sociala nätverket Facebook, där inlägget även blev delat 

av andra så att spridningen blev mycket större. Inga bortfall har förekommit då alla som 

svarade på de öppna frågorna gjorde så på ett tillsynes seriöst sätt så det finns ingen 

anledning att utesluta några svar. 
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Tabell 1 Respondenternas ålder. 

Mer än hälften av respondenterna var 25-34 med 94 personer i åldersgruppen (56%). 57 

personer (34%) var mellan 15-24 år gamla och enbart 2 personer (1%) var 14 eller under. 8 

(5%) personer var i åldrarna 35-44 och 7 personer (4%) var äldre än 45. Åldersspannet 15-24 

och 25-34 representerar tillsammans 90% av alla respondenters ålder, något som inte är 

förvånande då det till stor del överensstämmer med dataspelforumets generella ålder samt 

åldern på de som hade tillgång till inlägget på Facebook. Medelåldern för respondenterna är 

ungefär 28 år 

Anledningen till att åldersuppdelningen såg ut som den gjorde var dels för att begränsa 

antalet svarskategorier till något som faktiskt var möjligt att dra slutsatser ifrån och dels för 

att inkludera ett brett spann av åldrar. Det delade också in åldrarna i naturliga generationer 

om 10-år (90-talister, 80-talister etc). I eftertanke var nog inte uppdelningen mindre lyckad 

då gruppen 15-24 år innefattar både minderåriga och vuxna. Valet att inte helt exkludera 

minderåriga gjordes i samband med att enkätformen bestämdes. Eftersom enkäten 

publiceras fritt på nätet finns det inget som potentiellt stoppar en minderårig att svara på 

frågorna. Med det sagt gjordes ett medvetet val att posta enkäten på sidor där medelåldern 

är relativt hög och det finns en etablerad åldersbegränsning (man måste vara 13 år för att ha 

ett facebook-konto till exempel). 

 

 

Tabell 2 Respondenternas kön. 

147 respondenter (88%) var män, 19 respondenter (11%) var kvinnor och 2 respondenter 

(1%) identifierar sig inte med någon av könsrollerna. Det var alltså 8 gånger fler manliga 

respondenter än kvinnliga. Tyvärr så är detta svarstantal för kvinnor väldigt litet och det 
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kommer därför bli svårt att dra några definitva slutsatser i kontrast till männen där 

svarsantalet ger en mer nyanserad bild tack vare kvantitet. 

 

Tabell 3 Hur ofta respondenterna konsumerar visuell skräckmedia. 

76 respondenter (45%) svarade att de ibland konsumerar visuell skräckmedia, 41 (24%) 

konsumerar nästan aldrig medan 32 (19%) konsumerar ofta. 14 respondenter (8%) svarade 

att de konsumerar visuell skräckmedia mycket ofta medan 5 respondenter (3%) aldrig gör 

det. Av de 92 respondenterna (55%) som svarade att de konsumerar mer än ibland eller 

mindre än ibland var det intressant nog exakt hälften (46 respondenter) på vardera sida. Av 

de båda extremerna i denna fråga så var det de som konsumerar mycket ofta 9 personer mer 

än de som aldrig konsumerar. I de näst extrema fallen (ofta respektive nästan aldrig) så var 

fallet istället omvänt.  

6.3 Resultat av enkät – Vampyrkvinnan 

 

Tabell 4 Resultat för fråga 1 som undersöker hur de 9 adjektiven passar för vampyrkvinnan. 

De tre ord som var vampyrkvinnans nyckelord var: ”sexig”, ”sårbar” och ”kvinnlig”. Bland 

respondenterna var ”kvinnlig” det populäraste adjektivet med 144 röster, vilket betyder att 

av respondenterna valde det som ett av de tre orden 85%. De andra två var ”grotesk” och 

”abstrakt” med 69% respektive 54% av respondenternas röster. På fjärde plats kom en annan 
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av kvinnans nyckelord, ”sårbar”, med 40% av respondenternas röster. Det tredje 

nyckelordet, ”sexig”, hamnade långt ner med bara ca 5% av rösterna. 

Tabell 5 Resultat från fråga 2 som undersöker kontextpåverkan för vampyrkvinnan (överst är den renderade 3D-
miljön, mitten är den abstrakta miljön och neders[t] är den den klargråa enfärgade bakgrunden). 

Överväldigande 92% av respondenterna tyckte att vampyrkvinnan var mest skrämmande i 

den 3D-renderade bakgrunden medan de andra två hade blygsamma 5% för den abstrakta 

bakgrunden samt 6% för den enfärgade. Överraskande att de två på botten var så pass nära 

varandra och att den abstrakta hade så pass få röster sett till helheten. 

Tabell 6 Resultat för fråga 3 som undersöker hur skrämmande respondenterna tycker vampyrkvinnan är (där 1 
är inte alls skrämmande och 5 är oerhört skrämmande). 

Medelvärdet för rösterna på denna fråga är 2.40. på en skala där 3, skrämmande, är medel 

betyder alltså detta att varelsen i upplevs som en bit över betyget 2, det vill säga lite 

skrämmande.  

6.4 Resultat av enkät – Monstervampyren 

 



35 

 

 

Tabell 7 Resultat för fråga 3 som undersöker hur de 9 adjektiven passar för monstervampyren. 

De tre nyckelord som monstervampyren hade var ”grotesk”, ”abstrakt” och ”monstruös”. Av 

dessa var det bara ”monstruös” som platsade i topp 3 med 52% av respondenterna som valde 

det bland sina tre val. Mest populärt var ”kraftull” med 78% och ”manlig” med 68%. 

Monstervampyrens andra två nyckelord ”grotesk” samt ”abstrakt” hamnade på 19% 

repsektive 33%. 

 

Tabell 8 Resultat från fråga 5 som undersöker kontextpåverkan för monstervampyren (överst är den renderade 

3D-miljön, mitten är den abstrakta miljön och neders[t] är den den klargråa enfärgade bakgrunden). 

Respondenterna tyckte även här att den 3D-renderade bilden var den där monstervampyren 

upplevdes mest skrämmande med 68%. Däremot så fick den abstrakta bakgrunden väldigt 

många fler röster denna gång än jämfört med för vampyrkvinnan med 24%. Även den gråa 

bakgrunden hade fler jämfört med vampyrkvinnan med 8%. 
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Tabell 9 Resultat för fråga 6 som undersöker hur skrämmande respondenterna tycker monstervampyren är (där 

1 är inte alls skrämmande och 5 är oerhört skrämmande). 

Resultatet för monstervampyren är otroligt likt det för vampyrkvinnan. Medelvärdet av 

respondenternas svar blev 2.22, alltså bara 2 tiondelar mindre än vampyrkvinnan. Intressant 

är däremot att denna fick många fler ettor, nästan dubbelt så många med 42 (25%) jämfört 

med vampyrkvinnans 23 (14%). 

6.5 Resultat av enkät – Den eleganta vampyren 

 

Tabell 10 Resultat för fråga 7 som undersöker hur de 9 adjektiven passar för den eleganta vampyren. 

Den eleganta vampyrens nyckelord var ”manlig”, ”självsäker” och ”kraftfull”, det är också de 

tre i topp. ”Självsäker” fick mest med 81% av rösterna. Därefter kom ”kraftfull” med 60% 

följt av ”manlig” som fick 45%. Detta är första gången där något av de tre topporden fick 

lägre än 50%. Med de andra orden var det mycket mer jämnt. Till skillnad från både 

monstervampyren och kvinnovampyren hade den eleganta vampyren inget ord som fick 

lägre än 12 röster. Rösterna var överlag mer spridda här under topp 3.  
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Tabell 11 Resultat från fråga 8 som undersöker kontextpåverkan för den eleganta vampyren (överst är den 

renderade 3D-miljön, mitten är den abstrakta miljön och neders[t] är den den klargråa enfärgade bakgrunden). 

Kontextinverkan på den eleganta vampyren var väldigt snarlik den för monstervampyren 

med endast ett par rösters differens. Detta skapar funderingen om tesen hade kunnat prövas 

bättre genom att betygsätta varje varelse i de tre olika kontexten istället för att enbart välja 

ett alternativ. 

 

Tabell 12 Resultat för fråga 9 som undersöker hur skrämmande respondenterna tycker den eleganta vampyren 

är (där 1 är inte alls skrämmande och 5 är oerhört skrämmande). 

Medelvärdet för den eleganta vampyren är 2.10. Återigen är resultaten väldigt snarlika med 

endast en tiondels differens mellan denna och monstervampyren. Ingen radikal ändring 

jämfört med de andra två utöver att denna varelse är den som har flest ettor utav alla tre.  

6.6 Åldern och könets inverkan 

Detta avsnitt undersöker korrelationen mellan respondenternas ålder och kön i jämförelse 

med vilket skrämselbetyg de gav varelserna. 



38 

 

 

Tabell 13 Sammanställt medelvärde skrämselbetyg för alla tre varelser grupperat utefter respondenternas ålder. 

För ålder var det väldigt liten skillnad på medelvärdet av hur skrämmande de uppfattade 

varelserna för samtliga åldersgrupper över 15. I dessa spann var det högsta 2.30 i åldern 15-

24 och det lägsta i åldern 25-34 med ett medel på 2.18. Av de två respondenter som var 14 

eller yngre var medelvärdetavsevärt mycket högre och låg på 3.83 – nästan en och ett halvt 

poäng högre än det näst högsta medelvärdet. Överlag verkar inte ålder haft någon större 

inverkan på hur skrämmande varelserna uppfattades, i det fall där det drastiskt skiljde sig är 

urvalsgruppen helt enkelt för liten för att dra slutsatser ifrån.  

 

Tabell 14 Sammanställt medelvärde skrämselbetyg för alla tre varelser grupperat utefter respondenternas kön. 

Även fast antalet kvinnor som svarade på enkäten endast uppggick till 11% fanns det ändå en 

ganska klar differens mellan svaren jämfört med män. För kvinnor låg medelbetyget på 2.6 

och för män 2.2, en differens med 0.4 poäng. Då den största skillnaden för ålder endast var 

0.12 poäng får det ändå ses som markant i det kontextet. Återigen fanns det en grupp med 

för litet antal respondenter för att kunna dra några slutsatser ifrån – de som inte tillhör 

någon av könsrollerna/icke binära personer med ett medel på 1.83 från endast 2 

respondenter.  
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6.7 Skräckkonsumtionens inverkan 

En av de tre inledande frågorna i början av enkäten handlade om respondentens konsumtion 

av visuell skräckmedia. I detta avsnitt så kommer det redovisas hur konsumtionen 

påverkade hur skrämmande varelserna upplevdes. 

 

Tabell 15 Medelvärdet för hur skrämmande respondenterna i de olika grupperna upplevde vampyrkvinnan. 

Medelvärdet för samtliga var 2.40 för vampyrkvinnan, de grupper som låg över medel var de 

som konsumerar skräckmedia ”mycket ofta”, ”ibland” samt ”aldrig”. Dessa hade 

medelvärden på 2.43, 2.53 samt 2.6. Minst skrämmande tyckte de som ”nästan aldrig” 

konsumerar visuell skräckmedia med medelvärdet 2.29.  

 

 

 

Tabell 16 Medelvärdet för hur skrämmande respondenterna i de olika grupperna upplevde monstervampyren. 

För monstervampyren låg det totala medelvärdet på 2.22. ”Ibland” och ”nästan aldrig” låg 

båda över det med enskilda medel på 2.33 samt 2.27. Överlag skiljde sig värdena mindre här 

med undantag för ”ofta” som hade 1.94 i medel, differensen mellan det och ”mycket ofta” är 

här 0.20 jämfört med de 0.12 som vampyrkvinnan hade. 



40 

 

 

Tabell 17 Medelvärdet för hur skrämmande respondenterna i de olika grupperna upplevde den eleganta 

vampyren. 

Den eleganta vampyrens medelvärde var 2.10, vilket också var det lägsta av alla 3 varelserna. 

Största del i att sänka detta betyg spelade de som konsumerar ”ofta” då de hade bara 1.84 i 

medel. De som konsumerar ”mycket ofta” samt ”nästan aldrig” fick samma medel med 2.29. 

Skillnaden mellan ”ofta” och ”mycket ofta” ökade därför återigen till 0.45. Den konstanta 

sänkningen av totalmedelvärdet kan också ha att göra med att respondenterna blev vana 

med det generella utseendet och miljöerna redan efter första sidan av enkäten. 
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7 Slutsatser 

7.1 Resultatsammanfattning 

I arbetets problemformulering ställdes ett antal frågor om hur stereotypa karaktärsdrag 

påverkar skrämselfaktorn av en vampyrinspirerad varelse och vad kontexten den visas upp i 

har för påverkan. Enligt Freud (2007 [1919], s.322) så ligger mycket av det som är 

skrämmande i det bekanta. I den praktiska delen skapades tre olika varelser samt tre olika 

miljöer för att besvara dessa frågor. Designen av varelserna var inspirerade av 

monsterdesignen i Silent Hill 2 (Konami 2001) och stereotypa drag från tre sorters 

vampyrer. Undersökningen visade enhälligt att kontexten spelar roll, den mer typiska 

skräckmiljön var den som uppfattades mest skrämmande. Det går därför att se Silent Hill-

seriens stora fokus på att skapa en förvriden verklighet, som Perron (2011, s.40) beskriver, är 

en stor del av vad som gör spelen skrämmande. 

Undersökningens resultat visade också att samtliga varelser som skapades ligger någonstans 

mellan ”lite skrämmande” och ”skrämmande”. Ett intressant resultat var att de respondenter 

som mycket frekvent konsumerade skräckmedia alltid tyckte varelserna var mer 

skrämmande än de som konsumerar mindre frekvent (men mer än ibland). Om man 

konsumerar mycket bör man också, teoretiskt sett, vara mer bekant med de stereotyper som 

finns men det motbevisades av resultaten. En teori är att de som konsumerar ”mycket ofta” 

söker att bli skrämda och gärna lever sig in i skräcken oavsett vilken form den tar medan de 

som konsumerar ”ofta” hellre söker sig till saker som garanterat skrämmer dem. En tanke 

som bygger vidare på det är att de accepterar stereotyperna och således åtsidosatt sin tvivlan. 

På så sätt så kan resultatet både understödja och motbevisas beroende på vilken infallsvinkel 

man har. Tror också att de som är mycket insatta i skräckmedia tog sig tid att studera 

varelserna mer noggrant och därför hittade saker som de upplevde skrämmande som inte 

märktes först. Ett annat intressant resultat var att de kvinnliga respondenterna i högre grad 

fann varelserna skrämmande än de manliga, även om det inte var en jättestor skillnad var 

den klart mätbar. 

Den eleganta vampyren var den enda där alla tre stereotypa nyckelord röstades fram av 

respondenterna. Det var också den som generellt uppfattades som minst skrämmande så 

frågan huruvida stereotypa drag gör en varelse mindre skrämmande blev där besvarad. Detta 

cementeras även i att den eleganta vampyren baserade sig på en vampyrgreve, en stereotyp 

som Fernández-Vara (2011) beskrev som inte skrämmande. Att resultatet pekade på att den 

varelse med mest prejudikat för stereotyper i populärkultur också var den minst 

skrämmande var inte förvånande. Ett överraskande resultat var att så pass många 

respondenter uppfattade den eleganta vampyren som kvinnlig med nästan en femtedel av 

respondenterna. Just den designen blandade väldigt kvinnliga och manliga egenskaper, de 

flesta föll dock bort i poseringen och därför är det intressant att det ändå syntes. 

7.2 Diskussion 

Vad som är skrämmande för någon är ytterst personligt. Detta arbete försökte att se det från 

ett objektivt håll och använda psykologiska teorier som underlag för att definiera 

”skrämmande”. Utav de 168 personer som svarade på webbenkäten fanns det nog lika många 

definitioner av ordet. Att utgå från en teoretisk grund för att skapa något skrämmande har 

absolut sina fördelar, däremot är det svårt att inte känna att resultatet för hur skrämmande 
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varelserna uppfattades var en besvikelse. Många av frågorna gick att validera men det krävde 

en djupare dykning in i statistiken, något som får en att fundera över enkätens upplägg. En 

enkät är en tillsynes enkelt metode men att få fram användbar data var svårare än väntat.  

Nyckelorden som togs fram var också för generella, ”monstruös” är ett beskrivande ord för 

något som är likt ett monster - ordet ”varelse” är till stor del utbytbart med monster det är 

föga förvånande att respondenterna tyckte det ordet passade in på samtliga. Den praktiska 

biten fungerade på det sättet att varelserna var stilistiskt klara i kontext som rör Silent Hill. 

Däremot kan deras enhetlighet också varit en bidragande faktor till förvirring kring 

nyckelorden. I enkäten kan detta faktum vara en av anledningarna till att deras 

skrämselfaktor blev mindre och mindre för varje sida i enkäten. Om det fanns någon 

chockfaktor så var den förmodligen över redan efter första bilden.  

Vampyrkvinnan är historiskt sett en förförerska, stereotypen i sig var nästan helt definierad 

av hur sexig, vågad och åtråvärd hon är. Det är en väldigt endimensionell karaktär och enkel 

att återskapa men för detta arbete passade den inte i sin historiska form. Istället lades fokus 

på att återskapa en annan slags förförisk egenskap, nämligen att kunna se oskyldig och svag 

ut men egentligen vara livsfarlig. Det är därför inte överraskande att så få respondenter (8 av 

168) tyckte ordet ”sexig” passade bra in på henne. Något som också spelar in på den punkten 

är nog det faktum att hon är ett undernärt vampyrinspirerat monster. 

7.2.1 Undersökningens nytta ur branschperspektiv 

Silent Hill står väldigt mycket för sig själv när det kommer till den underliggande filosofin. 

Ofta är skräckspel väldigt övertydliga med skräcken istället för att låta den komma och 

krypa. Detta arbete har belyst att det finns nytta i att gå in mer djupt på psykologi när man 

designar karaktärer. Det gäller inte heller bara varelser, alla sorters karaktärer kan dra nytta 

av att vara designade med mer vetenskapliga teorier i åtanke än bara ”det ser snyggt ut”.  

För survival horror-spel finns det även mycket att lära om att använda stereotyper på ett nytt 

sätt och på så sätt förvrida förväntningar. Isbister (2006, s.30) skrev om hur ett första möte 

med en fiende sätter prägel för hur spelaren uppfattar den fienden genom hela spelet – att 

spelaren använder det mötet som en stereotyp för samtliga fiender med samma utseende. En 

tanke när varelserna designades var att de skulle ha två poser, ett som illusterar där de 

vandrar runt och ett när de ska attackera. Att på så sätt förstärka ett beteende hos varelsen. 

Detta var svårt att göra då det hade krävt att dubbla antalet bilder skapades men en tanke är 

att göra detta fullt ut om mer tid fanns till. Om man har en varelse med transformativt 

beteende och utseende kan den uppfattas som mer skrämmande, detta knyter an till Freuds 

(2007 [1919], s.330) tanke om det kusliga i ovisshet. Silent Hill har gjort detta med miljöerna 

så hade det varit intressant att se det för varelserna också. 

7.3 Framtida arbete 

Om arbetet hade fått ytterligare tid hade det varit givande att få mycket mer svar från 

kvinnliga respondenter genom att posta enkäten på mindre mansdominerade platser. Mer 

varierande åldersspann hade även varit spännande, särskilt ett äldre perspektiv som nu bara 

var en liten parentes. Hela enkäten skulle också blivit reviderad för att lättare kunna utläsa 

relevant data. Exempel på revision som skulle gjort detta hade varit att mer konkret 

bestämma kvantitet på konsumtion, så som ”en gång i veckan” istället för ”ofta”.  Något som 

hade kunnat lösa problemen i enkätet innan den slutgiltigt publicerades hade varit om en 
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pilotstudie (kortfattat en testflygning av enkäten) genomfördes. En sådan studie hade bland 

annat testat formuleringar och ordval samt enkätens struktur på en mindre skala för att se 

om det fanns några problemområden när det kommer till tolkning och i slutändan 

dataavläsning. Istället gjordes dessa realisationer efter att en omfattande undersökning 

redan blivit gjord. Som nämndes tidigare fanns det helt klart en problematik med att 

nyckelorden som valdes i många fall inte var specifika nog för varelsen de var tänkta att 

appliceras på. 

En annan uppenbar revision är att binda det mer till survival horror-spel och ha ett snävare 

urval av survival horror-spelare, kanske till och med enbart fokusera på Silent Hill-fans. 

Dessa fans har tendens att vara väldigt entusiastiska (ibland fanatiska) över olika aspekter av 

spelserien så att se deras rekation på varelserna skapta under tiden för detta projekt hade 

varit intressant. 

I det praktiska arbetet skulle mer tid gett möjligheten att göra en fjärde bakgrund som har i 

åtanke dubbelgångarvärlden i Silent Hill. Som det var nu fanns det bara en bakgrund som 

var baserad på en faktisk miljö. Eftersom svaren var eniga om att den miljön också är den 

mest effektiva när det kom till hur skrämmande varelsen upplevdes hade det varit väldigt 

givande att gå ännu djupare på det spåret med att ha en miljö som också är inspirerad av det 

rostbruna och abstrakta Silent Hill. Många av de punkterna som togs upp om Silent Hills 

miljöer i avsnitt 2.5 hade också kommit till större användning. Om ännu mer tid fanns skulle 

en Transsylvanien- eller Dracula-inspirerad miljö också vara ett otroligt intressant tillägg, 

karaktären själv är som redan påvisats inte särskilt skrämmande längre men miljön är en 

helt annan fråga. 

I inledande skeden av detta projekt var de tre olika monsterstereotyper som skulle 

utvärderas men för att förenkla arbetsprocessen smalnades det ner till enbart olika sorters 

vampyrer. Om tid fanns hade ursprungsidén kunnat ge uppskov till ett mycket mer varierat 

monstergalleri och ytterligare möjligheter att undersöka stereotyper. Även om resultatet av 

enkätundersökningen inte direkt kunde understryka några glasklara slutsatser har den 

teoretiska biten varit en hjälpande hand under hela skapandeprocessen. Att ha en djupare 

teoretisk grund och åtanke är något som hjälpt kreativiteten genom att utforska annnorlunda 

tankebanor än normalt.  
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Figur 8: Exempel på hur lagerblandning i Photoshop kan ge färg till en teckning i gråskala 
(egen bild) 

Figur 9: Moodboard för vampyrkvinnan som inkorporerar designelement från Silent Hill, 
vampyrstereotypen och övriga intressanta designelement (bildsammanställning) 

Figur 10: Skisser, posering och färgtest av vampyrkvinnan (egen bild) 

Figur 11: Från vänster: 3D-rendering, paintover i gråskala och slutliga färglagda versionen 
(egen bild) 

Figur 12: Moodboard för den eleganta vampyren (bildsammanställning) 

Figur 13: Skisser, posering och färgtest av den eleganta vampyren (egen bild) 

Figur 14: Från vänster: 3D-rendering, paintover i gråskala och slutliga färglagda versionen 
(egen bild) 

Figur 15: Moodboard för monstervampyren (bildsammanställning) 

Figur 16: Skisser, posering och färgtest av monstervampyren (egen bild) 

Figur 17: Från vänster: 3D-rendering, paintover i gråskala och slutliga färglagda versionen 
(egen bild) 

Figur 18: Miljön som den ser ut orenderad, utan ljus (egen bild) 

Figur 19: Rendering av den 3D-modellerade scenen (till vänster) och den abstrakta 
bakgrunden (till höger) (egen bild) 

Tabell 1: Respondenternas ålder (egen bild) 

Tabell 2: Respondenternas kön (egen bild) 

Tabell 3: Hur ofta respondenterna konsumerar visuell skräckmedia (egen bild) 

Tabell 4: Resultat för fråga 1 som undersöker hur de 9 adjektiven passar för vampyrkvinnan 
(egen bild) 

Tabell 5: Resultat från fråga 2 som undersöker kontextpåverkan för vampyrkvinnan (överst 
är den renderade 3D-miljön, mitten är den abstrakta miljön och neders[t] är den den 
klargråa enfärgade bakgrunden) (egen bild) 

Tabell 6: Resultat för fråga 3 som undersöker hur skrämmande respondenterna tycker 
vampyrkvinnan är (där 1 är inte alls skrämmande och 5 är oerhört skrämmande) (egen bild) 

Tabell 7: Resultat för fråga 3 som undersöker hur de 9 adjektiven passar för 
monstervampyren (egen bild) 

Tabell 8: Resultat från fråga 5 som undersöker kontextpåverkan för monstervampyren 

(överst är den renderade 3D-miljön, mitten är den abstrakta miljön och neders[t] är den den 

klargråa enfärgade bakgrunden) (egen bild) 

Tabell 9: Resultat för fråga 6 som undersöker hur skrämmande respondenterna tycker 

monstervampyren är (där 1 är inte alls skrämmande och 5 är oerhört skrämmande) (egen 

bild) 

Tabell 10: Resultat för fråga 7 som undersöker hur de 9 adjektiven passar för den eleganta 
vampyren (egen bild) 
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Tabell 11: Resultat från fråga 8 som undersöker kontextpåverkan för den eleganta 

vampyren (överst är den renderade 3D-miljön, mitten är den abstrakta miljön och neders[t] 

är den den klargråa enfärgade bakgrunden) (egen bild) 

Tabell 12: Resultat för fråga 9 som undersöker hur skrämmande respondenterna tycker den 

eleganta vampyren är (där 1 är inte alls skrämmande och 5 är oerhört skrämmande) (egen 

bild) 

Tabell 13: Sammanställt medelvärde skrämselbetyg för alla tre varelser grupperat utefter 

respondenternas ålder (egen bild) 

Tabell 14: Sammanställt medelvärde skrämselbetyg för alla tre varelser grupperat utefter 

respondenternas kön (egen bild) 

Tabell 15: Medelvärdet för hur skrämmande respondenterna i de olika grupperna upplevde 

vampyrkvinnan (egen bild) 

Tabell 16: Medelvärdet för hur skrämmande respondenterna i de olika grupperna upplevde 

monstervampyren (egen bild) 

Tabell 17: Medelvärdet för hur skrämmande respondenterna i de olika grupperna upplevde 

den eleganta vampyren (egen bild)
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