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i Abstract
By researching psychosis and analyzing games and film we develop a graphic concept for a
horror video game. Through interviews we examine how the concept is perceived by gamers and
game developers. The concept lacked a graphic narrative, which caused the respondents to
perceive the game’s theme differently. We discuss the importance of a graphic narrative, and
how the game’s visual style can continue developing.
Keywords

Game development, graphic concept, horror, psychosis, dissociation

ii Sammanfattning
Genom att samla kunskap om psykoser och analysera spel och film utvecklar vi ett grafiskt
koncept för ett skräckspel. Genom intervjuer tar vi reda på hur konceptet uppfattas av spelare och
spelutvecklare. Konceptet saknade grafiskt narrativ, vilket gjorde att spelets tema tolkades olika
av alla respondenter. Vi diskuterar vikten av ett grafiskt narrativ, och hur spelets grafiska stil kan
fortsätta utvecklas.
Nyckelord

Spelutveckling, grafiskt koncept, skräck, psykos, dissociation

iii Förord
Vi är två spelgrafiker på Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn, under utbildningen Digitala
Spel med inriktning på digital grafik. Vi har förhoppningar för att projektet ska fortsätta i
framtiden, och därför tycker vi att denna uppsats ger oss tillfälle att utvecklas som grafiker och
utforska ett ämne för att skapa ett grafiskt koncept till ett skräckspel.

iv Begreppsdefinition
● Digital distribution - Tjänster som tillåter en användare att komma åt digitala produkter
utan att använda fysisk media för att få tag i den (CD/DVD/Blu-Ray). I detta
sammanhang skriver vi om digital distribution av spel, såsom via den populära
försäljningsplattformen Steam av Valve Corporation.
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● Grafiskt koncept - En tydlig bild över hur spelet ska se ut. Består av illustrationer,
teckningar, referensbilder och 3D-modeller (för att visa komplexitet och teknik). Tanken
är att visa olika miljöer, karaktärer, fenomen, effekter, händelser och spelmoment för att
utvärdera dem innan de implementeras i spelet.
● Web 2.0 - Webbplatser som t.ex. Youtube, Facebook och Wikipedia där användaren kan
dela med sig av eget material såsom bilder och text, och samarbeta med andra användare.
● Viral spridning - En text, film, foto eller annan media sprids
● Skräckspel - Spel som vill få spelaren att känna skräck och rädsla för spelvärlden eller
saker i den.
● Plattform - det ramverk som spelet spelas på. T.ex arkadmaskiner, Android
(mobiltelefoner), Playstation 3, Xbox, Ios och Windows.
● TV-spelskonsoll - uteslutande konsoller som kopplas till en TV. T.ex Sony Playstation.
● Serif - Serif eller klack är de tvärstreck som avslutar den bokstavsstapel som utgör en
bokstav. Exempel på teckensnitt som har seriffer är Times New Roman, som denna
uppsats är skriven med.
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1 Inledning
Skräckspelet Phobia är ett projekt som var påbörjat redan innan denna uppsats, men endast som
ett skrivet speldesigndokument. Vi vill genom denna uppsats skapa ett grafiskt koncept till
spelet. Inriktningen på spelet är psykotiska upplevelser, vilket vi vill återspegla i spelets grafik.
Genom att studera psykotiska fenomen och analysera skräck i film och spel hoppas vi skapa ett
intressant grafiskt koncept och en skrämmande spelvärld.
Vi anser att psykotiska upplevelser är en god grund för ett skräckspel. Hallucination och mental
nedgång är ett kraftfullt verktyg för att berätta något om människans rädslor och hemligheter,
och ger även gott om utrymme för surrealistiska utsvävningar.
Kunskapen vi presenterar om psykotiska drabbningar kommer ur en ytterst begränsad
litteraturgenomgång. Psykologi är inte vårt primära kunskapsområde och dessa kunskaper har ett
mycket begränsat värde i sig. Det vi vill lägga vikt vid i denna uppsats är produktionen av spelet.
Skräck på film är en populär genre, men i modern tid med den realtidsrenderade digitala
grafikens framsteg har få saker varit lika inlevelsefulla som skräckspel. Spel har en förmåga att
på ett helt annat sätt än film försätta spelaren i en utsatt och stressande situation. Rädslan blir mer
verklig därför spelaren själv måste ta beslut, såsom öppna dörrar och titta runtom hörn.
Phobia är namnet på skräckspelet vi utvecklar, ett datorspel i 3D för personer över 18 år.
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1.1 Bakgrund
1.1.1 Phobia

Spelet började sin utveckling med Markus Lundberg och Johan Angélison 2011 under en kurs på
Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn. En enkel spelprototyp gjordes i Unreal Development
Kit (EPIC Games). Därefter fortsatte Lundberg utveckla spelets design över en längre period, för
att sedan användas som tematisk grund för denna uppsats som ett grafiska koncept tillsammans
med Rasmus Jensen. Johan Angélison och Filip Angélison skriver parallellt en uppsats om
monster som också är grundat i Phobias universum.

1.1.2 Skräckspel

Skräckspelsgenren hade sin storhetstid under sent 1990-tal till tidigt 2000-tal, då spelen Resident
Evil (Capcom, 1996) och Silent Hill (Konami, 1999) bröt ny mark. Banbrytande
skräckspelsserier har i stor utsträckning varit exklusiva till TV-spelkonsoller och inte till datorer.
Men i och med den svenskutvecklade skräckspelstiteln Amnesia: The Dark Descent (Frictional
Games 2010) har intresset för skräckspel till datorer ökat markant. Amnesia: The Dark Descent
hade en långsam försäljning i början, men allt eftersom ryktet om spelet spred sig på internet
började deras försäljning öka markant. De skriver i en nyhetsuppdatering på sin blog hur de tror
denna plötsliga framgång kom till. Filmer spreds viralt på YouTube från användare som spelade
in sin spelomgång, sina reaktioner och kommenterar dem samtidigt. Här följer ett utdrag från
detta bloginlägg av Thomas Grip om detta.
“I noted earlier that the daily sales have gone up over the last year, and large part of that
has been due this - responses from the players. Still now, a year later, once a week or
more some new post about Amnesia goes up on reddit, youtube or a similar user
generated site. This kind of constant bombardment of Amnesia related material has
continued to raise awareness of the game.”

Han nämner även ett exempel på en film på Youtube.com kallade “Amnesia WHAT THE
F*CK” som innan den blev nedtagen av okänd anledning uppnådde fyra miljoner visningar. Grip
anser denna som en av de filmer som gav spelet mest uppmärksamhet. För oss har deras
framgång påvisat en stor marknad för just skräckspel till datorer, där den digitala distributionen
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och Web 2.0 fenomenet gjort det lönsamt att göra skräckspel som färre utvecklare och med
mindre budget.
1.1.3 Framstående skräckspel

Silent Hill serien (Konami 1999 - 2012)
Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games 2010)
Resident Evil serien (Capcom 1996 - 2012)
F.E.A.R serien (Monolith Productions 2005 - 2011)
Fatal Frame serien (Tecmo 2001 - 2012)
1.1.4 Psykotiska syndrom

Psykotiska drabbningar har varit ett omtvistat ämne under de senaste hundra åren. Debatten är
om psykotiska störningar är kroppslig, genetisk, orsakad av sociala omständigheter eller grundas
i traumatiska upplevelser. I modern tid anses det vara en kombination av alla dessa faktorer, men
vissa väger tyngre än andra. Psykotiska tendenser är något som sker i hög eller låg grad hos
många människor, och inte enbart hos dem med en sådan diagnos. Det kan uppkomma under
t.ex. kraftig depression, vakendrömmar, avsaknad av sömn m.m.

1.2 Disposition
Först presenteras frågeställningen i ljus av syftet och problemformuleringen. Sen följer ett
kapitel om litteratur angående psykoser, dissociation och skräck. Därefter står beskrivet de
verktyg som använts när vi utvecklat det grafiskt konceptet. Här beskrives också
intervjumetoden och hur vi valt att analysera intervjumaterialet. I kapitel fyra beskrivs det
grafiska konceptet och resultaten av intervjuerna. I slutet diskuteras resultatet från intervjuerna
och slutsatser dras om problem och styrkor i konceptet. I appendix finns bilder av det som
producerats.

1.3 Syfte och mål
Som spelskapare söker vi ständigt ny inspiration. I denna uppsats utgår vi från ett skräckspel,
granskar fenomen och gör en tolkning i formen av ett grafiskt koncept. Vi vill sammanföra
kunskap om hallucination och psykoser med analys av populärkultur i olika medier, för att med
spelets kraft att försätta en spelare i en annan värld och skapa en skräckinjagande spelupplevelse.

8

1.4 Problemformulering
Vi vill i denna undersökning ta reda på hur psykoser upplevs, och om vi som grafiker kan
använda det för att skapa ett grafiskt koncept för ett skräckspel. Vi söker även en förståelse för
livsstilar som psykoser kan medföra, känslor och vad som kan orsaka en psykotisk episod. Vi
kommer undersöka om vårt grafiska koncept är stötande och om detta påverkar vår slutprodukt.

1.5 Frågeställning
Huvudfrågor
● Vad kan kunskap om psykoser och analys av medier tillföra vårt grafiska koncept?
Följdfrågor
● Behöver vi modifiera fakta för att det ska passa till ett skräckspel? Varför?
● Behöver vi göra vårt arbete ej stötande?

1.6 Avgränsning
Vi fokuserar på nutida synsätt av dissociativa störningar, multipel personlighetsstörning,
hallucinationer och till viss del schizofreni. Vi söker endast ökad förståelse för drabbningarna.
Därmed kommer vi inte att gå in på behandling eller försöka teorisera om behandling. Vi varken
programmerar eller ljudlägger något till spelet, utan utvecklar endast en grafisk prototyp.

1.7 Moral i denna uppsats
Det vi menar med stötande i denna uppsats är om vi målar ut en drabbad på ett orättvist sätt. Vi
menar inte stötande såsom blod, mord eller andra saker då det är en nyckelkomponent för Phobia
och skräck inom populärkultur i allmänhet. Vi har under tiden vi skrivit den här uppsatsen fått
mycket uppmärksamhet och kritik. Den första uppfattningen läsaren fått av vårt arbete är att vi
velat porträttera människor som lider av sina dissociativa beteenden som skrämmande. Det har
inte varit vår avsikt. Det är upplevelserna som kan vara skrämmande, och det är dem vi vill åt.
Många personer lider dagligen av vanföreställningar och det är ett väldigt tabubelagt ämne.
Däremot har vi sett en stor öppenhet online bland många som diagnostiserats och medicineras för
grava psykotiska störningar, där människor diskuterar sina upplevelser och vardag. Det finns
många moraliska avvägningar om hur vi använder och framställer det här i en underhållande och
intressant spelupplevelse. Det vi gör är inte unikt. Att tematisera på detta sätt är vanligt i
underhållningsindustrin.
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2 Teori
Det här kapitlet beskriver den kunskap vi samlat om psykoser och dissociation, samt de medier
vi analyserat som ligger som grund för spelets formgivning. Genom att granska dissociativa
beteenden och psykoser vill vi plocka ut de utmärkande delarna, och göra tolkningar av dem i ett
skräckspel. Vi har läst texter, både psykoanalytiskt om fenomenet dissociation och psykoser. För
att vi ska kunna beskriva skräck undersöker vi två former av skräck från populärkulturmedia,
vilka är kroppsskräck och tortyrskräck.

2.1 Litteraturgenomgång
För att få förståelse och kunskap om psykoser och dissociation har vi i synnerhet utgått från
dessa texter:
Moskowitz, Schafer, Dorahy, Justin. 2010. Psychosis, Trauma and Dissociation:
Emerging perspectives on severe psychopathology.
Boken behandlar kopplingen mellan psykoser, multipel personlighet, traumatiska upplevelser
och dissociation. Hur patientens ego splittras i en form av självförsvar mot psykisk påfrestning.
Schaverien (red); Killick (red). 1997. Art, psychotherapy, and psychosis.
Joy Schaverien och Katherine Killick är psykologer som behandlar sina patienter genom att låta
dem uttrycka sig genom konst.
Banks, Ericksson, Burrage, Yellowlees, Ivermee, Tichon. 2003. Constructing the
Hallucinations of Psychosis in Virtual Reality.
En studie gjord på Centre for Online Health, University of Queensland, Brisbane, Australien
gjordes i syfte att visa en människa upplevelsen av att lida av dissociativa störningar och
hallucinationer. De skapade en virtual miljö i 3D där en person får navigera sig i en typiskt
vardaglig situation. Vi har även tagit del av olika berättelser om psykotiska upplevelser genom
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Deep Health Network som driver en webbplats som heter psyweb.com, en informationsplats om
dissociativa störningar.
Fahy. 2010. Philosophy of Popular Culture: Philosophy of Horror.
Fahy och tolv andra skribenter skriver om skräck i dess olika former inom populärkultur och
undersöker dess underliggande filosofier.

2.2 Dissociationer, multipel personlighetsstörning och psykoser
2.2.1 Olika ursprung till psykotiska symptom

En uppfattning om hur psykotiska upplevelser uppkommer är av hjärnans oförmåga att hantera,
värdera och prioritera intryck. Det är vid dessa tillfällen som psykoser uttrycker sig via
hallucinationer, och det uppkommer oftast under stress (Moskowitz, Schafer och Dorahy 2009,
xiii,xiv). Moskowitz, Schafer och Dorahy beskriver ordet dissociation som en “splittrande av
jaget” (Moskowitz, Schafer och Dorahy 2009, 40).
Termen splittring uppkom under ett gemensamt verk av Freud och Breuer (1895) där de kom
fram till att splittring sker på flera nivåer av det mänskliga psyket. Breuer förespråkade en
hypnoid och självbevarande drift som grund för splittringen, en modell som Benner (2009) anser
vara passivt nerbrytande baserat på trauma och regelverk som faktor. Benner anser också att
Freuds teori var om självförsvar, men även mer dynamisk baserat på konflikt, ängslighet och
undermedvetna drifter. Han skriver också att Freuds teori anses vara den definitiva starten av
psykoanalys som behandlingsmetod (Bokanowski, Thierry Lewkowicz, Sergio, 2009, s.11).
Freud ansåg även att all psykisk drift uppkom ur libidisk energi, och begäret att tillfredställa
denna lust behövde tillgodogöras. Om inte, så kommer en splittring ske där två medvetande
existerar simultant, där en part är den reella medvetenheten och den andra den som förvrängar
verkligheten för att se till att behovet kan tillfredställas. Efter att denna reva har skapats så
kommer splittringen förvärras och mer psykiska symptom kan därmed uppkomma, såvida inte en
behandling eller lösning på det underliggande dilemmat kan finnas (Bokanowski, Thierry
Lewkowicz, Sergio, 2009, s.12). Freud nämner att förnekandet av libido kan leda till ökade
tendenser för hysteri, fobier, tvångstankar, hallucinering och perversa beteenden.
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Moskowitz, Schafer och Dorahy menar att multipel personlighetsstörning är när delar av det
fragmenterade jaget antar en mer komplex struktur och bildar subpersonligheter. Multipla
personligheter är en sorts fixering av något i det undermedvetna. I de fall där underliggande
personligheter inte enkelt kan tas fram (total skiftning av personlighet) kan de framkallas via
hypnos eller i skrift när personen skriver (Moskowitz, Schafer, Dorahy, 2009, s.11). Schizofreni
anser de vara när jaget är nedbrutet till sådan grad att minnen och intryck behandlas utan någon
tydligt struktur (Moskowitz, Schafer, Dorahy, 2009, s.62).

Med den här bilden vill de illustrera egots utveckling genom svår dissociation.
Grunden till psykotiska störningar kan komma från traumatiserande upplevelser. Efter väldigt
traumatiska upplevelser kan en person uppleva psykotiska känslor. I krigstider kan soldater som
utsatts för kraftigt traumatisk upplevelser bli s.k. shell shocked, ett tillstånd där personen styrs av
ett emotionellt jag som kan uppfatta men inte reagera på yttre stimuli. Det avtar gradvis, men
minnet förtrycks och kan komma uttrycka sig senare som tydningar på disassocationer
(Moskowitz, Schafer och Dorahy 2009, 12).

12

Bayle skriver också att när en kraftig känsla av förlust upplevs, behöver denna del separeras från
psyket och förseglas. Genom att undvika tankar som leder tillbaka till detta, och via en mängd
motverkande tankeprocesser och förnekande av verklighet blockeras detta från personen
(Bokanowski, Thierry Lewkowicz, Sergio, 2009, s.30).
Vissa studier har visat att kraftigt utnyttjade barn lider stor risk att drabbas av psykotiska
symptom senare i livet (Moskowitz, Schafer, Dorahy, 2009, s.1,2,12,67,68,69,83. De Masi. F,
2009 s.2). En orsak till att störningar kan ha sin grund under tidig ålder misstänks vara att
hippocampus, den del av hjärnan som hjälper oss sortera lång- och kortsiktiga minnen till rätt
plats, inte är fullt utvecklad. Det leder till att traumatiska upplevelser kan förtryckas och hamna i
ett tillstånd där de inte kategoriseras i tid eller plats. Utan tid eller plats kan minnen vid tid av
stress dyka upp och orsaka vanföreställningar. Dessa underliggande minnen kan till exempel
extraheras ur en patient via hypnos eller skrift, men inte återkallas av patienten själv vid behov.
Personer har innan de insjuknat känt och sett saker på ett annorlunda sätt, såsom att man ser
objekt för första gången och lägger märke till detaljer man inte sett tidigare. De jämför det med
en känsla av déjà vu. Den drabbade ser objekt för dess komponenter, istället för den
kategoriserade egna uppfattningen om objektet och hänvisar till det varje gång man ser det
(Moskowitz, Schafer och Dorahy 2009, 65,66,74,75). En till början trevlig upplevelse för många.
Men i takt med att personen drabbas av fler kognitiva symptom fortsätter denna process, och
man förlorar förståelse för innebörden av objekt och börjar se saker som inte finns (Moskowitz,
Schafer och Dorahy 2009, 72).
Humphrey Osmond, Albert Hofman och Aldous Huxley experimenterade i USA med olika
preparat som hade såkallade “psykadeliska” effekter, såsom lysergsyredietylamid (LSD) och
meskalin (Osmond, 1957. Hofmann, 1980. Huxley, 1954). Det finns en uppfattning att genom att
ta vissa former av droger kan detta framkalla känslor, upplevelser och symptom som vid psykos
(Curran H. V., D’Souza, D. C., Robbins, T. W., Fletcher, P. 2009).
2.2.2 Allting i personen

Grunden till många psykotiska upplevelser ligger i personen, undanlåst i form av minnen som är
lösryckta från varandra. Den går att finna som en del av dennes tidigare upplevelser, gömd i det
mest fundamentala av vårt psyke (Moskowitz, Schafer och Dorahy 2009, 5).
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2.2.3 Dissocation som skyddsmekanism

En person som lider av psykotiska känslor kan skapa hallucinationer för att bekräfta en teori som
personen själv bildar, vilket hjälper rationalisera dessa känslor. När personen väl lyckats bekräfta
sin teori med hjälp av hallucination som hjälpmedel, kan det jämföras med den intellektuella
tillfredsställelsen för en forskare som klarat av en utmaning (Moskowitz, Schafer och Dorahy
2009, 73).
Vid tillfällen av stress eller motgång kan även dissociation framkallas när den psykiska
påfrestning varit för stor. Därefter kan personen hamna i en vana där dissociation uppkommer
automatiskt. Det uppvisas ofta i ett beteende av kylighet, tystnad och indragenhet. Får det
beteendet fortlöpa kan det göra att personen använder dissociation som tillflykt även vid små
psykiska påfrestningar (Moskowitz, Schafer och Dorahy 2009, 83).
De Masi utgår från Winnicotts teorier om dissociation, och skriver om personer som varit under
lång tid tillbakadragna i sina egna fantasivärldar och drömmar, med sig själv som huvudroll.
Denna frånkoppling från verkligheten är central i hans text, och han menar att personen har svårt
att skilja på vad som är verkligt och vad som är inbillat. Han påpekar att vad som upplevs
verkligt inte behöver vara sant. Donald Winnicott beskriver det verklighetsförankrade sinnet med
förmågan att leka, skapa och dela med sig av upplevelser. Förmågan att frånkoppla sig från
verkligheten och fantisera anser han vara dess absoluta motsats. (De Masi, 2009). Joseph Berke
skriver att psykoser är associerade med lidande, och att man inte bör tänka på
vanföreställningarna som fantasier (2001. p 18).

2.3 Berättelser och studier
Vi har läst ett flertal olika studier och berättelser om personer som lider av sina dissociativa
beteenden. Dessa beteende har observerats både i vardagssituationer och under kontrollerade
omständigheter. Genom att läsa dessa studier hoppas vi förstå hur psykoser upplevs, och bilda en
uppfattning om hur dessa beteenden påverkar människors livsstil. De studier vi läst har
genomgående skildrat män och kvinnor över 30. Samtliga har lidit av olika psykiska syndrom,
och samtliga har blivit diagnostiserade av läkare med någon grad av dissociativ störning. Vi har
genom forumet på mdjunction.com läst om tiotals människor som skriver om sina
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hallucinationer. De som skriver delar öppet med sig om sina upplevelser och diskuterar med
varandra.

2.4 Konst som terapi
Killick och Schaveriens är båda psykologer och driver egna mottagningar. De skriver
tillsammans om sina erfarenheter av konstbehandling på människor som är diagnostiserade med
grava dissociativa störningar De skriver om sina egna patienter och drar slutsatser av effekterna
av sin behandling. Alla patientstudier utspelar sig under kontrollerade omständigheter på
mottagningar. I texten visar Killick och Schaverien bilder som deras patienter har gjort. De anser
att bilderna i många fall är förvånansvärt triviala och innehållslösa (Schaverien 1997, 21).
Vårt syfte med att läsa denna bok är att ta del av de teckningar, bilder och skulpturer som
patienterna gjort av sin tillvaro och omgivning. De kan ge oss en inblick i hur de ser på sin
omvärld. Hur de väljer att gestalta sin omgivning kan bli en inspirationskälla för hur vi formger
spelets omgivningar.

2.5 Former av skräck
Vi etablerar tre begrepp för personer för det här avsnittet. I tortyrskräckens narrativ finns offret,
torteraren som utsätter offret för smärta, och åskådaren som läser, ser eller på annat vis tar in
narrativet.
Tortyrskräck är en kontroversiell form av skräck som bär stor likhet med verkligheten i dess
utförande. Detta är för att ju mer trovärdig tortyrskräcken är, och desto trovärdigare motiven för
både torterare och offret är, desto större effekt har narrativet när upplevelsen väl är över. En
viktig komponent av tortyrskräck är att åskådaren ska kunna sympatisera både med offret och
torteraren. En av tortyrskräckens grundpelare är att åskådaren ska känna en viss tillfredsställelse i
vad torteraren gör. Torteraren behöver ett rättfärdigt motiv för att tortera, som åskådaren på
något vis kan sympatisera med, och ta del av torterarens glädje (Fahy 2010, 44,45,47).
Förhörsskräck är förekommande i verkligheten under t.ex. polisförhör. I förhörsskräck är det
socialt acceptabelt att utsätta människor för tortyr. Det finns en skillnad mellan tortyrskräck och
förhörsskräck. Tortyrskräck följer inte samma regelverk utan kan anspela på skeva
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rättfärdigande. I Saw (Wan 2004) får åskådaren känna tillfredsställelse för vedergällning mot
människors fel och grymhet när inte vårt samhälle bestraffar dem.
Ett återkommande narrativ för tortyrskräck på film är att den har en form av rättfärdigande, även
om det sker precis i slutet. Narrativet är att offret i slutändan blir den som torterar torteraren
under akten av vedergällning. Tar man bort vedergällningen uppfattas filmen istället som endast
ren tortyr. Därför förekommer det sällan att man gör en film om tortyrskräck utan att inkludera
offrets revansch mot torteraren.
I början av filmen Perfume (Tykwer 2006) får vi se den framtide mördaren Jean-Baptist
(Whishaw, B.) bli utsatt för ett mordförsök, utstött och utfrusen av människor runt honom. JeanBaptist verkar även vara svagt autistisk och har svårt med social kontakt. För hans förhöjda
luktsinne stinker de flesta människor som ruttet kött. Mord och konservering är Jean-Baptists sätt
att bevara doften av de människor han finner väldoftande. För åskådaren rättfärdigas morden
som Jean-Baptist utför som en vedergällning på sin omvärld efter sin tidigare utsatthet, och ger
honom möjlighet att hävda sig i en förtryckande tillvaro. Ett till exempel är den fiktiva
antagonisten och torteraren Alexander of Brennenburg i spelet Amnesia: The Dark Descent
(Frictional Games 2010) där kärlek är det rättfärdigande elementet.
Enligt Immanuel Kant är det mitt ansvar att leva enligt regler som jag förväntar mig att andra
lever enligt. Genom att agera på ett visst sätt mot andra människor, accepterar jag att andra
människor kan agera så mot mig. Om jag mördar och rättfärdigar mig själv med det, så bör jag
bli behandlad som en mördare. Genom att mörda har jag valt mord som en regel att leva enligt,
och då kan jag bli rättfärdigt mördad. Genom att döda en mördare gör vi inget annat än att hedra
dennes existens. (Kant 1965, 99-107).
2.5.1 Kroppsskräck

Kroppsskräck är en genre som i likheter med tortyrskräck utsätter offret för långsam och intensiv
kroppslig smärta. Kroppsskräck förekommer med teman såsom parasitism, sjukdom,
förruttnelse, vanställdhet och mutation. Några exempel på kroppsskräck inom film är The Thing
(Carpenter 1982), Videodrome (Cronenberg 1983) och Jacob’s Ladder (Lyne 1990).
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2.5.2 Det monstruösas roll i ett skräckspel

I spelet Amnesia: The Dark Descent (härefter endast Amnesia) ställs spelaren under spelets gång
endast mot fyra monster som alltid ses ensamma. Monstren har en central roll i Amnesia då
spelet inte ger spelaren sätt att besegra dem, vilket leder till att en stor del av spelets skräck
ligger i att undvika dem. Dessutom är det direkt farligt att ens titta på ett monster, då det påkallar
dess uppmärksamhet. En konfrontation slutar i en oundviklig död för spelaren. Som kontrast kan
nämnas Silent Hill 2 (Tsuboyama 2001) där monstren är fler till antalet. De flesta är långsamma
och utgör litet hot så länge spelaren håller sig på ett säkert avstånd.

3 Metod
I detta kapitel går vi genom de metoder och verktyg vi använder för att skapa det grafiska
konceptet, och för att få ett mätbart resultat av uppsatsen utifrån frågeställningen. Vi redogör för
den kreativa process vi använt för att skapa dessa grafiska koncept. Därefter kommer vi att
kritisk granska den metodik vi använt för att finna eventuella brister.

3.1 Mood board
En mood board är oftast ett kollage gjort av enbart bilder, men enligt Baxter (1995) går det med
fördel även inkludera form, yta, ljud och doft för att förbättra gestaltningen. Mood boarding
inom produktdesign är ett sätt att koordinera och sammanställa en övergripande gestaltning av en
produkt. Fördelen med detta är att en mood board kan framföra budskapet på ett sätt som verbal
diskussion inte lätt kan åstadkomma inför en kund eller för det egna laget. Baxter anser även att
en mood board kan fångas med hjälp av enbart en välfungerande bild som representerar
produkten, men Eckert och Stacey (2000) anser att en bild bör ackompanjeras av ytterligare
bilder som förstärker och utökar bredden av budskapet av den centrala bilden.
Processen av att skapa en mood board är att projektmedlemmar samlar ihop en mängd bilder
med intryck som är relevanta till projektet och sedan sammanställer dem i ett kollage. Detta ger
en överskådlig karta representativ för produkten man vill göra. Det positiva med en mood board
är att även icke-designers enkelt kan bidra med deras vision av produkten. Spelutvecklare kan
använda en mood board på olika vis, t.ex. bäst representera spelets stämning, de känslor och
intryck man vill åstadkomma eller grafisk stil innan utvecklarlaget själva har skapat det grafiska
materialet. Man delar med fördel upp mood boarden i olika zoner för olika aspekter av
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produkten. En mood board är ettverktyg som ständigt itereras under utvecklingen. Om en mood
board stagnerar och inte följer den nuvarande riktningen av produkten kommer den tid man lagt
ner på den vara bortkastad (McDonagh 2004).

Den mood board vi utvecklat till Phobia har i centrum av kollaget målningen Customizing the
Psyche (DerClox 2010) av en man vars kropp verkar lösas upp i en rörelse, och halva ansiktet är
förvrängt till något monstruöst. Vi anser den bäst representera den känsla av mental degradering
som är temat i spelet och använde sedan den för att utöka bredden av konceptet vi var ute efter.
Mood boarden har fyra huvudsakliga zoner: lägenheten, traumavärldar (underliga världar
spelaren reser till), kroppslig skräck och onaturliga fenomen. Genom att skapa denna mood
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board kunde vi kommunicera bättre med en annan kandidatgrupp som också utvecklar Phobias
grafiska koncept men med fokus på monster.

3.2 Grafiskt material
Vi kartlägger spelets stil genom mood board. Därefter skapar vi grafiska koncept av utmärkande
element ur spelet för att bilda dess grafisk profil. Vi skapar 3D-modeller för de viktigaste
elementen i spelvärlden vars syfte är att bäst efterlikna den tänkta kvalitén för det färdiga spelet.
De ska sätta en standard för grafikens komplexitet, och vara möjligt att implementera på den
tänkta plattformen. Här följer en lista av program vi använder för att skapa det grafiska
materialet.
3.2.1 Adobe Photoshop

Photoshop är ett program för illustratörer och grafiska formgivare. Programmet använde vi för
att skapa konceptbilder och mood board. Fördelen med att göra grafik digitalt är att man enkelt
kan göra ändringar i bilden, både i färg och form.

3.2.2 Autodesk Maya 2012 och Autodesk Mudbox 2012

Program för att skapa 3D-modeller. Dessa program har vi blivit undervisade i under vår
utbildning på Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn, och därmed de program vi anser mest
lämpliga.
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Autodesk Maya 2012

Autodesk Mudbox 2012

3.2.3 Unity 3D av Unity Technologies

Unity 3D använder vi för att visa 3D-modellerna i en spelmotor. Det tillåter oss att väldigt fort
implementera grafik och effekter. Då kan vi snabbt få en förhandsvisning av hur det grafiska
materialet kan se ut när det renderas i realtid, med de effekter vi kan tillgå.

3.3 Undersökning och bildanalys
Vi visar delar av vårt material för en utvald grupp människor. De får svara på frågor och berätta
om sina intryck och tankar om spelet. De utvunna resultaten sammanställer vi och diskuterar.
Vårt mål är att undersöka om spelets grafiska koncept tydligt visar temat och uppfattas
skrämmande. Metoden är en sorts muntlig enkät, och pågår i 15-30 minuter. Vi håller dem inom
den tidsramen, eftersom mängden information att analysera annars tar för lång tid att bearbeta.
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Vi använder kvalitativa intervjumetoder, eftersom utförandet liknar varandra och vi är ute efter
liknande svar.
3.3.1 Intervju och intervjuanalys

I Inter Views - An Introduction to Qualitative Research Interviewing (Kvale 1997, 128) föreslår
författaren modeller för hur intervjuer kan gå till. Kvale var norsk professor och ledande inom
kvalitativ forskning. I kvalitativ forskning lägger forskaren stor vikt vid kvaliteten av svaren man
vill få ut från sina intervjuer. Den intervjuar hellre färre personer med djupare diskussioner för
att få mer utförliga svar. I våra intervjuer är vi intresserade av det personliga intrycket våra verk
har på respondenterna. Vi vill få svar som kan användas för att bedöma det grafiska konceptets
kvalité. Undersökningens syfte är inte att bekräfta vår kompetens, utan undersöka det grafiska
konceptets effektivitet och dess intryck på en publik. Eftersom det personliga intrycket kan vara
oändligt varierande, och den personliga bakgrunden unik, hoppas vi genom dessa intervjuer få en
diskussion med respondenterna, som i en enkät vore omöjlig.
Innan intervjun börjar håller intervjuledaren en kort genomgång där denne berättar om syftet av
intervjun, händelseförloppet, samt om denne använder någon ljudupptagningsutrustning.
Intervjuledaren frågar sedan om den tillfrågade har några frågor innan intervjun börjar. Också
efter intervjun hålls ett avslut, där den intervjuade får chans att ställa eventuella frågor om
undersökningen som kan ha uppkommit under tiden. Under analysen av intervjumaterialet
använder vi återigen Kvales (1997) metodik. En av hans tekniker heter meningskategorisering,
där han kategoriserar respondentens uttalanden. En annan är meningskoncentrering, där han
omformulerar respondentens meningar för att kortfattat fånga innebörden av dess uttalande.
Frågorna vi ställer inbjuder till en diskussion som ger målande svar. Vi vill ha svar som sträcker
sig utanför vad vi kan föreställa oss, saker som ligger utanför våra referensramar. Vi vill inte
kategorisera svaren, eftersom det motverkar syftet med undersökningen. Därför använder vi
meningskoncentrering

när

vi

bearbetade

intervjumaterialet.

Vi

använder

ingen

ljudupptagningsutrustning under intervjuerna, utan för anteckningar för att inte intervjumaterialet
ska ta för lång tid att analysera.
Respondenternas svar behöver sammanfattas på ett överskådligt sätt. Först då visar sig likheter
och gemensamma drag bland dem. Intervjuanteckningarna är sorterade efter vad varje
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respondent sagt. Genom att sortera respondenternas svar under varje grupp av bilder visas
gemensamma och skilda åsikter. Utifrån det kan vi sen dra slutsatser om vilka starka och svaga
sidor det grafiska konceptet har.
3.3.2 Urvalet

För de muntliga enkäterna har vi ett urval av fyra personer med olika förhållningssätt till skräck
och spel. Vi väljer att utfrågar ett fåtal personer, eftersom det inte är mängden källor som är
viktig, utan att svaren är uttömmande. Nedan följer de typer av människor vi vill utfråga.

En skräckfanatiker som hängivet uppskattar mediet till hög grad. Denna person kan ge oss en
erfaren åsikt, och en bättre jämförelse med andra spel.
En spelgrafiker som har förståelse för grafiska koncept. Denna person kan ge oss konstruktiv
kritik kring det grafiska konceptet.
En manlig och en kvinnlig datorspelare som spelar regelbundet, men inte nödvändigtvis
skräckspel. Då skräck är tämligen nischad inom datorspelande, är majoriteten av spelare
obekanta med skräckspel (enligt undersökning av 1200 amerikansk hushåll under 2010,
theesa.com, källa hämtad april 2012). Dessa två personer kan ge oss en åsikt om spelets grafiska
profil sett från en mer generell synvinkel.
3.3.3 Bildanalys

Vi använder oss av ReKo bildanalys framtagen av Konsument Malmö. Den är framtagen främst
för att analysera reklambilder och öka medvetenheten om dess påverkan på oss. Vi väljer att
bortse från vissa frågor för att minimera undersökningen. Dessa frågor är utgråade. De frågor
som återstår får mer utrymme för att uppmuntra till friare beskrivning från respondenten.
De flesta bilderna vi visar beskriver en plats eller ett händelseförlopp. En av bilderna
“Användargränssnitt” (se appendix A.3) är väldigt olik de andra, eftersom den föreställer
användargränssnittets olika funktioner och syfte. Under denna bilden ställer vi inga specifika
frågor, utan håller en helt fri diskussion.
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ReKo: Denotation (bildbeskrivning)
● Vad är det som skildras? (Vad händer?)
● Vad ser vi i bilden: människor, saker, miljö etc.?
● Hur ser de/det ut?
● Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel, fokus/skärpa?
● Var fastnar blicken?
ReKo: Konnotation (tolkning av bilden)
● Vad gör bilden intressant?
● Vilka associationer får vi när vi ser bilden: privata, gemensamma, kulturella.
● Vad känner vi - vilka känslor föder bilden och vad i bilden framkallar dessa?
● Vilka värderingar lägger vi in i/attityder tillskriver vi det vi ser?
ReKo: Övrigt
● Vad tror ni att artisten velat förmedla med bilden?
● Lyckades hon/han?
Funktionsanalys
● Verkar bilderna höra till samma tänkta universum?
● Inger spelvärlden en skrämmande atmosfär?
Sista frågan
● Kan du berätta för oss vad du tror spelets tema är?
Metoden ReKo är utvecklad för bilder, både målningar och fotografier. Våra bilder bör ses i ett
sammanhang med spelet. De sista punkterna lägger vi till för att utvärdera bildernas relevans till
ett spel. Frågan “Kan du berätta för oss vad du tror spelets tema är?” var den sista som ställs till
respondenten i slutet av enkäten. Utifrån att ha sett allt material ska respondenten gissa spelets
tema, för att testa hur väl tematiseringen lyser genom det grafiska konceptet.
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3.4 Genomförande
Arbetsprocessen sker i ett flertal steg. Först grundar vi en uppfattning om psykotiska
drabbningar, vilket är spelets vinkling. Det ger oss en bättre förståelse för vad det är vi vill
försöka efterlikna rent tematiskt, men också utmana vårt sätt att skapa grafiska koncept genom
att låta undersöka ett specifikt kunskapsområde och inspireras av det. Därefter tar vi en fas där vi
analyserar skräck inom olika medier, såsom film, spel och böcker. Vi väljer att fokusera på
skräck med fokus på body horror, vilket är en form av skräck där perversering och stympning av
den mänskliga kroppen är i fokus. Detta ger oss inspiration till något vi kan nyttja rent praktiskt i
spelets formgivning, som hur monster kan porträtteras mest effektivt, eller berättarknep vi kan
använda i Phobia. Efter inspirationsanalyserna är vi på en viktig punkt i spelets upplägg, vilket är
att skapa en fiktiv karaktär som spelvärlden baseras på. Vi använder kunskapen vi samlat under
den första fasen för att skapa en biografi om denna karaktär. Denna använder oss av för att skapa
spelvärldar där delar av personlighetsdragen hos karaktären kan lysa igenom i den grafiska
formgivningen.

3.5 Låta oss influeras
För att bli inspirerade till spelets grafiska koncept gör vi inspiriationsanalyser. Vi granskar spel
och film och deras grafiska design.
3.5.1 Film

Vi granskar Videodrome (Cronenberg, David, 1983), Jacob’s Ladder (Lyne, Adrian, 1990),
Shutter (Pisanthanakun, Banjong; Wongpoom, Parkpoom, 2004), 1408 (Håfström, Mikael, 2007)
som i synnerhet inspirerat spelprojektets upplägg och uppkomst. Dessa ovan nämna filmer
fokuserar på en sublim form av skräck, med ett långsammare tempo men med intressanta
karaktärer och ett obehag som tränger in djupt. Videodrome handlar om en man som finner en
TV-kanal som har kodat i sig ett frekvensmönster som skapar en cancersvulst i hjärnan på den
som betraktar kallad just videodrome, som suddar ut gränsen mellan verklighet och fiktion.
Bland filmens teman finns sex, sadism, masochism, body horror och konspirationer. Jacob’s
Ladder handlar om soldats döende drömmar under Vietnamkriget, där vi får följa Jacobs
konstruerade bild av en verklighet där han överlevde kriget. Filmens teman innefattar sex, body
horror, konspiration, surrealism och skräck. Denna film var även en stor inspiration för den
framgångsrika spelserien Silent Hill, där många surrealistiska element från filmen kan återfinnas
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i spelen. Shutter handlar om en grupp vänner som efter att ha gjort oförätt mot en mobbad kvinna
blir hemsökt av hennes spöke, som dödar gruppen en efter en. Huvudkaraktären Tun (Ananda
Everingham) är en fotograf, och får reda på spökfotografier som avslöjar spöket som förföljer
honom. Filmens teman är bland annat våldtäkt, fanatism, övernaturliga fenomen, självmord och
skräck. Det som är intressant med denna film är det sista som avslöjas i slutet där man får reda på
kvinnans spöke alltid suttit på hans axlar filmen igenom och gett honom ryggbesvär. Ett annat
intressant exempel i filmen är att den på ett väldigt subtilt sätt återkommer till att visa upp en
syrsa i bild, känd för dess beteende att äta upp huvudet av sin partner efter parning. 1408 handlar
om en man som skriver böcker om hemsökta platser, och får reda på hotelrummet 1408 som
anses vara den absolut farligaste av sitt slag. Mannen ska spendera en natt där, men rummet är
hemsökt och försöker döda honom. Den vet om hans mest ångestfyllda hemligheter och
genomgående försöker den bryta ner hans psyke genom att förvränga verkligheten kring honom
så att han inte kan ta sig ut. Filmen är intressant för dess likhet med vår spelidé. Majoriteten av
filmen utspear sig endast i en hotellsvit, och Phobia utspelar sig till stor del i en lägenhet. Ett
exempel som vi tagit vara på från filmen är en faxmaskin som startar igång av sig själv. Men
istället för att skriva ut en bit papper, kommer det ut ett klädesplagg som tillhörde hans numera
döda dotter. Filmer vi sett men inte kunnat dra några direkt slutsatser av är The Eye (Pang,
Danny Phat; Pang, Oxide Chun, 2002) och The Blair Witch Project (Myrick, Daniel; Sánchez,
Eduardo, 1999).
Genomgående för dessa filmer är dess psykologiska aspekt och i många fall surrealistiska
element.
3.5.2 Spel

Vi analyserar skräckspel utifrån tema, miljöer, karaktärer, animationer, föremål, färgval, tekniska
specifikationer, ljussättning, effekter, presentation, inspirationskällor. Dessa punkter är mest
intressanta ur ett grafiskt perspektiv. Vi spelar spelen tillsammans och tar anteckningar och
diskuterar under tiden. flera gånger tittade vi på så kallade Let’s Play, filmer av spelare som
spelar spelen. Det underlättar att inte själv spela när man granskar och analyserar. Händerna är
fria att anteckna, och uppmärksamheten fri från kontrollerna.
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Alan Wake (Remedy, 2010)
Spelaren tar rollen som Alan Wake, en författare som försöker koppla av utanför en bergsort i
Nordamerika. Men innan lugnet hinner infinna sig dras han in i ett surrealistiskt skräckäventyr
med sig själv i huvudrollen. Spelet är väldigt cinematiskt och filmiskt.
Silent Hill serien (Konami, 1999 - 2012)
Spelaren tar i de flesta fall rollen som en vardaglig människa som behöver lösa ett mysterie och
överleva muterade, övernaturliga monster.
Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010)
Spelaren utforskar en gotisk borg för att lösa mysteriet med sitt eget förflutna och ta sig levande
därifrån. I borgen strövar monster som spelaren måste undvika att bli upptäckt av.
Resident Evil serien (Capcom, 1996 - 2012)
Ett multinationellt läkemedelsföretag tar fram ett läkemedel som frammanar ilska. Människor
förvandlas till zombies och spelaren måste överleva genom att skjuta dem och springa ifrån dem.
Fatal Frame serien (Tecmo, 2001 - 2012)
Fatal Frame utspelar sig i Japan, där spelaren ska fotografera vålnader för att besegra dem.

3.6 Metodkritik
Här går vi igenom riskerna vi anser finnas i metodiken för detta projekt. Vi följer ingen strikt
metod när vi analyserar spel och film, utan använder enbart vårt eget omdöme. Vi nämner det
trots detta under Metod, eftersom det hade en roll i vår kreativa process. Urvalet till enkäterna är
viktigt och avgörande för vilka svar vi får från de tillfrågade. Under personliga intervjuer löper
intervjuaren risk att vinkla frågor med tonfall och kroppspråk. Genom att förtydliga frågan för
vissa respondenter men inte andra skulle det kunna medföra att frågan kan uppfattas olika.

Vi insåg att skriftliga anteckningar är en form av meningskoncentrering, eftersom de behöver
göras snabbt och borde bara fånga det viktigaste i uttalandet. Därmed följer vi inte metodiken
rigoröst. En negativ sida av att ta anteckningar är att största delen av svaren aldrig blir
nedskrivet, och att känslor som tvekan, självsäkerhet och nyanser i språket faller bort.
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4 Resultat
I detta kapitel redogörs det grafiska konceptet, spelmekaniska koncept, samt resultatet av
enkäterna.

4.1 Spelets övergripande estetik
Spelets tema är psykotiska upplevelser och den otydliga gränsen mellan verklighet och illusion.
Vår uppgift som grafiker är att gestalta de hallucinationer som uttrycker sig som synvillor.
Människor som lider av psykotiska drabbningar målas inte ut som monster i Phobia. En
realistiskt stil på spelet med texturer hämtade från foton ger spelvärlden en fotorealistisk stil för
att visa att spelet äger rum i den verkliga världen.

Ett nytt tema introduceras till spelvärlden, nämligen kontrasten mellan teknik och det mänskliga.
Teknik är väldigt intressant i ett skräcksammanhang, eftersom den säkerhet människor upplever i
den tekniska tillvaron så lätt kan splittras, till exempel vid ett strömavbrott. Spelet utspelar sig i
en nära framtid. Spelaren ska känna trygghet i det nutida och bekanta, men samtidigt en
osäkerhet och fascination för den framtida tekniken. Under skapandet av projektets mood board
etablerades även intresset för att innefatta temat av livlösa objekt i samfund med det levande.
4.1.1 Spelarperspektiv

Spelet spelas ur ett förstapersonsperspektiv. Det innebär att spelaren styr en virtuell kamera som
om den vore ett par ögon på en människa. Det ger därmed ett mänskligt perspektiv i spelvärlden
för spelaren. Perspektivet lämpar sig för skräckspel eftersom man inte ser bakom
spelarkaraktären, och därmed sårbar för hot bakifrån. I tredjepersonsspel är kameran belägen
utanför spelarkaraktären, oftast direkt bakom eller vid sidan om. Förstpersonsperspektiv ger inte
spelaren möjlighet att sätta spelkameran i ett sådant läge att den kan blicka runt hörn utan att
försätta dig själv för fara såsom tredjepersonsspel kan.

4.2 Spelvärlden
Spelvärlden är uppdelad i flera olika delar. Den centrala delen är den stora lägenheten där Mrs.X
bor. Det är viktigt att skapa en värld som många kan relatera till. Filmen Paranormal Activity
(Oren 2007) som utspelar sig i en amerikansk villa tar väl vara på den bekanta miljön som ett
verktyg för att öka känslan av obehag. Undersökningen i Constructing the hallucinations of
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psychosis in Virtual Reality (Banks et al. 2003) menar att den vardagliga miljön är viktig för
upplevelsernas vardagliga natur. Dessa återbesök till minnen utspelar sig på platser långt borta
från den trygga lägenheten. De följer samma fysiska lagar, men ser väldigt annorlunda ut, och
hyser en mängd olika utmaningar och hot för spelaren. Dessa kallas traumavärldar.
Traumavärldarna är väldigt extrema former av hallucinationer som studien inte har funnit
beskrivningar av, eller funnits i personliga berättelser. För att göra spelet mer spektakulärt och
tillåta intressantare och varierande spelmiljöer överdrivs de traumatiska minnena.
Behandling och medicinering av psykotiska symptom är väldigt debaterat och provocerande.
Därför visas inga piller eller någon form av medicin i spelvärlden.
4.2.1 Lägenheten

Lägenheten är spelvärldens nav, där spelaren genom att lösa problem och klara av pussel öppnar
portaler för att ta sig till traumavärldar. Spelaren återvänder till lägenheten efter en avklarad
traumavärld. Lägenheten är i spelets början en säker plats för spelaren, men genom spelets gång
gör traumavärldarna intrång på den säkra tillvaron. För att förtydliga den brustna gränsen mellan
verklighet och fantasi, ska spelaren i en traumavärld finna och samla föremål som denne sedan
tar med sig tillbaka till lägenheten.
4.2.2 Traumavärldarna

Traumavärldarna är tematiserade kring spelarkaraktärens förtryckta minnen. Dessa delar upp
spelet i olika episoder som spelaren kan besöka i valfri ordning. Den olinjära strukturen ger
spelaren en större upplevelse av frihet, men kräver fortfarande att spelaren måste klara allting för
att komma till slutet av spelet. Det ger oss spelskapare utrymme att förändra småsaker som ger
effekt in i nästa traumavärld eller i lägenheten. Detta förändrar spelvärlden och hur den ser ut
beroende på vilken ordning spelaren besöker världarna.
4.2.3 Portaler

Spelaren reser mellan lägenheten och traumavärldarna genom portaler som tar formen av
särskilda utmärkande objekt i rummen. Spelaren aktiverar objekten genom lösa pussel, varpå en
fysisk tunnel öppnar sig som leder till traumavärlden. Det är viktigt för att spelaren själv ta sig
igenom portalerna. Detta är en idé som ännu har visas i vårt grafiska koncept.
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4.3 Logotyp
En logotyp är viktig för att knyta samman tema och namn för att profilera spelet. Moskowitzs,
Schafers och Dorahys (2009) modell och bildliga representation (se nedan) av de olika stadien av
dissociation står som grund för logotypen. Tanken är att symbolen får stå för den samling
personligheter som tillsammans utgör Mrs.X. Symbolen är rund som bokstaven “O”, och passar
också naturligt in i spelets namn “Phobia”. Temat digitalt möter mänskligt representeras i
bakgrund av splittrat glas, och i den renderade versionen av logotypen kan man se blod. Det
vassa och kalla i det digitala sparsmakat typsnitt utan serif. Man kan även vagt ana den
rektangulära formen av mobiltelefonen genom de förhöjda vertikala strecken på H och B.
Mobiltelefonen är rent spelmekaniskt Phobias mest utmärkande faktor.

Renderad logotyp

Högkontrasterad logotyp
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4.4 Telefonen
Den handling spelet behöver framföra till spelaren i form av samtal och dialog får inte avbryta
spelflödet. Richard Rouse (2009) menar att mellansekvenser som tar kontrollen från spelaren är
oförenlig med ett skräckspel. Under mellansekvensen är spelaren trygg, eftersom spelet aldrig
skulle skada eller döda spelaren under den tiden. Vårt sätt att hantera dialoger och passivt
berättande av handling är genom att ge spelarkaraktären en mobiltelefon. Telefonen kan under
spelets gång ringa och motta textmeddelanden. Det är rimligt att spelarkaraktären kan hålla
telefonen till örat och agera ohindrat samtidigt. På det sättet kan spelet förmedla en
dialog/monolog utan att spelaren tappar kontrollen över spelet och sin karaktär.
Teknik är i spelets värld underlägset det kroppsliga, såsom monster. När ett monster är i närheten
indikerar mobilen på detta för spelaren genom att bilden förvrängs på telefonens skärm och den
ger ifrån sig ett svagt sprakande ljud. Det är beprövat att om spelaren blir förvarnad för hot ökar
spänningen i situationen (Rouse 2009). I Alien (Scott 1979) har besättningen en rörelsedetaktor
som endast visar en prick när föremål i omgivningen rör sig. I Silent Hill 2 (Konami 2001)
plockar spelaren upp en radio som brusar när monster är i närheten. I Amnesia: The Dark
Descent (Frictional Games 2010) ändras musiken när ett monster är nära.
Mobilen har även Phobias mest utmärkande spelmekaniker anknytna till sig. Telefonen är för
Phobia det enda instrument spelaren kan förlita sig på. därför är mobilen ett verktyg för varning,
berättande, ljus, överlevnad och pussellösning.

4.5 Fotomekaniken
Spelaren kan ta emot foton via MMS (Multimedia Messaging Service, en telefontjänst där man
kan skicka bilder eller video) under spelets gång på mobilen, som är foton direkt tagna ur spelets
miljö. Genom att hålla upp fotot och stå på samma plats som fotot blev taget så det
överensstämmer med spelmiljön kan då spelaren utlösa händelser, t.ex. en dörr på fotot är öppen,
men i spelarvärlden är den stängd och låst. Genom att matcha upp fotot med spelmiljön, överförs
dörren som den befinner sig i fotot till spelarens värld, och den öppnar sig. Tanken med
mekaniken är att dessa foton låter spelaren manipulera spelvärlden genom att Mrs.X återupplever
minnen. Den andra mekaniken är att spelaren kan genom kameran på mobiltelefonen se osynliga
hot eller objekt, och genom att ta en foto av det, få det att dyka upp i spelarens värld.
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4.6 Den andra handen
I vänsterhanden har spelarkaraktären en motpol till det digitala i formen av mobiltelefonen.
Handflatan har öppnats och inuti handen har en makaber varelse tagit över. En autonom
kroppsdel är ett kraftfullt skräckelement inom kroppsskräck och har bland annat förekommit i
H.C.Andersens De røde sko (1845), och animerade filmen Akira (Otomo 1988). Denna karaktär
är ansvarig för Phobias konflikt som spelaren måste lösa och driver spelets narrativ vidare.

4.7 Se dig om
Genom att matematiskt beräkna vilket håll spelaren ser åt, kan föremål bakom spelaren röra sig.
Boo-Boos i spelserien Super Mario (Nintendo 1985-2011) rör sig när spelaren är vänd bort från
dem. Det i kombineration det med en spelmiljö där spelaren måste navigera nerför en tunnel för
att ta sig vidare. Syftet är att plantera ett beteende hos spelaren att frenetiskt se sig om, en slags
paranoia framkallad av spelmekaniken. Denna mekanik är gör sig än mer effektiv i ett
förstapersonsperspektiv. Monstret som följer spelaren är en animerad karaktär som fryses i sin
rörelse, som om tiden stannade i samma ögonblick spelaren vände sig om för att se det.

4.8 Intervjuresultat
Här följer våra erfarenheter från de muntliga enkäterna och vår analys av svaren. Respondenten
svarade ofta på flera av frågorna samtidigt. För att inte förlora tempo och intresse upprepades
inte frågan bara för att följa enkätmallen. Vi diskuterade logotypen både i början och slutet av
ienkäten för att respondenten skulle få omvärdera logotypen efter att ha sett allt annat grafiskt
material från spelet. Vi kunde då diskutera hur väl den verkligen passar till spelet, och hur väl
den representerar tematiseringarna och spelvärlden.
För bilderna, se Appendix A.
4.8.1 Logotypen

Se Appendix A.1.
Alla respondenter hade väldigt olika uppfattning om vad symbolen i logotypen skulle kunna
betyda. Överlag ansåg de att symbolen hade en otrevlig innebörd, men det kan mycket väl vara
slutsats dragen från resten av logotypens utseende. Tre av respondenterna kände någon sorts
obehag över logotypen. Tre av dem förstår den digitala komponenten i logotypen. Samtliga
respondenter visade intresse för logotypen första gången de såg den. Andra gången de såg
31

logotypen tyckte två respondenter att den digitala faktorn samt den gröna färgen i logotypen inte
hade någon motsvarighet i resten av bilderna de sett av spelet.
4.8.2 Lägenheten

Se Appendix A.2.
Det var tydligt för alla intervjuade att spelet utspelade sig i en nära framtid. Bildernas olika
färgpalett gjorde att två av respondenterna inte tyckte att rummen hör till samma lägenhet.
Samtliga verkade ha blandade känslor om lägenheten, men ingen tyckte att den var skrämmande.
Samtliga har någorlunda olycksbådande intryck av atmosfären. Bilden av kontoret bryter mest
mot

atmosfären.

En

respondent

tyckte

att

betraktningsvinkeln

immiterade

en

övervakningskamera, vilket gjorde att rummen verkade övervakade.
4.8.3 Användargränssnitt

Se Appendix A.3.
Tre av respondenterna tyckte att handen inte stämde överens med resten av spelvärldens estetik.
En anmärkte att mobilmekaniken har använts i en Silent Hill-titel, men att det inte var något
negativt. En av respondenterna föreslog att handen skulle behöva stämma bättre överens med
spelvärlden. Alternativt att spelvärlden skulle ha surrealistiska inslag för att passa handen.
4.8.4 Källaren

Se Appendix A.4.
Bildens varma färger gjorde att den stod ut från den kalla lägenheten. De varma färgerna bidrog
också till en känsla av trygghet och äventyr. Miljön uppvisade tomhet, och respondenterna
beskrev den som väldigt kal. Ingen av dem tyckte miljön var skrämmande.
4.8.5 Skogen

Se Appendix A.5.
Tre av de respondenterna uppfattade att skogen var beblandad med kött och är levande. Två
tyckte det såg ut som att träden var utsatta för någon sorts infektion. Skogen var skrämmande för
alla respondenter, med undantag av den övre högra bilden, vars färgpalett inte stämde överens
med de andra bilderna och saknade köttet. Alla tillfrågade höll med om att skogen har en
skrämmande atmosfär. Specifikt köttet och såren i träden gav känslor av äckel, sjukdom och
parasitism. I övrigt hade respondenterna varierande åsikter. En tyckte att den uppvisade en
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enklare och mindre teknologiskt tillvaro i kontrast mot lägenheten, men utan att lägga någon
värdering vid detta. Skogen gav en respondent vibbar av Resident Evil och det odöda.
4.8.6 Övergripande tema

När de blev tillfrågade vad de tyckte spelets tema var, framgick det inte för någon av
respondenterna att spelet handlar om resor i psyket och gamla minnen. Däremot använder de alla
negativa ord när de beskriver speltemat, såsom “katastrof, skrämmande, en fara”.
Under de två första enkäterna avslöjade vi mycket om bildernas syfte och betydelse genom
diskussionen, och på det sättet förorenade svaren från respondenten. Inför frågan “Kan du berätta
för oss vad du tror spelets tema är?” är det avgörande att respondenten i största mån som möjligt
får bilda en egen uppfattning för att ge ett tillförlitligt och intressant svar. Under du två sista
enkäterna var vi mer försiktiga. Efteråt avslöjade vi våra avsikt med bilderna, och hade en öppen
diskussion om det.

5 Diskussion och slutsats
Vi har i denna uppsats undersökt vad kunskap om psykoser kan bidra till ett grafiskt koncept för
ett spel med just detta som tema. Vi anordnade muntliga enkäter där vi frågade fyra personer hur
de uppfattade spelets tema med hjälp av bilder vi producerat. Vi använde en modifierad variant
av ReKo bildanalys framtagen av Konsument Malmö som mall för frågeställningarna. I detta
kapitel besvarar vi frågeställningen genom att diskutera gestaltningen tillsammans med svaren
från enkäterna.

5.1 Kunskap om psykoser och dissociation som kreativ grund
Den frågeställning vi ville besvara gav oss en förståelse som hjälpte oss skapa en bättre karaktär,
en intressant inblick i hur deras liv ter sig och hjälpte formge spelets inriktning. Moskowitz,
Schafer, Dorahy, Justin (2010) förespråkade att hallucinationer och dylikt var grundade i
minnen, vilket vi ansåg passade utmärkt till Phobia. Vi kunde utifrån den kunskap som vår
teoretiska del gett oss, skapa en karaktärsbiografi som sedan präglar de platser, syner och
problem som spelaren ställs inför.
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Den information vi tagit in om psykiska drabbningar kan direkt sägas inte ha påverkat den
artistiska inriktningen märkbart. De exempel vi funnit av psykoser och den information vi samlat
har i större grad behandlat vardagliga händelser. Eftersom Phobia är ett skräckspel, och det ligger
i spels natur att visa något extraordinärt, fungerade inte en sanningsenlig representation av
drabbingarna. I allra flesta faktiska fall utspelade sig psykotiska episoder som en skev
förvrängning av vardagen de lever i, när vi var ute efter i spelets upplägg att förflytta spelaren till
markant olika platser. Genom att låsa oss till fakta, kunde vi inte skapa de olika områden för
spelaren att besöka. Det var inte tillräckligt spekakulärt och varierat som vi känner att spelet
behöver vara.

5.2 Behovet av surrealism
Ingen av respondenterna förstod att spelet handlade om psykoser och hallucinationer. En
respondent föreslog att fler surrealistiska element i samma stil som vänsterhanden skulle kunna
passa speltemat. Vi resonerar att en mer makaber stil på spelet hade gjort det tydligare.
Surrealisterna arbetade ofta med föremål som inte hörde hemma i sin kontext (se Magritte
nedan). Fler surrealistiska inslag hade kunnat förmedla spelets psykologiska natur bättre. Det
hade också kunnat ge spelet en mer präglad grafisk profil.
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.
The Son of Man - Rene Magritte, 1964
Det är dock viktigt att inte helt överge normalitet för surrealism. I klassiskt narrativ etableras en
s.k. Vardaglig värld (se “Ordinary World”, Vogler 2007) där vår huvudperson är bekant och
bekväm, som sedan rör sig vidare och går över tröskeln till en Speciell värld, en plats där en
konflikt behöver lösas (se “Special World”, Vogler 2007). I Phobia är lägenheten det normala,
och traumavärldarna det skrämmande och surrealistiska som spelaren reser till. Detsamma finns i
spelserien Silent Hill (Konami 1999-2012), där enligt en artikel från Chris (se “Otherworld”,
dreamdawn.com 2007) återkommer spelserien i olika form till tre världar som spelaren reser
mellan. En normal värld, en övergångsvärld och en makaber värld. Via övergångsvärlden leds
spelaren vidare till det Chris vill kalla den Andra världen (se “Otherworld”, dreamdawn.com
2007) där det makabra manifesterar sig. Vi vill använda en liknande struktur för Phobia.

5.3 Kontrasten av teman
Under de muntliga enkäterna trodde en respondent att spelet kretsade runt infektionen av skogen.
Eftersom det enda onaturliga vi presenterade var en skog som verkade infekterad, trodde denne
att spelvärlden kretsade runt det. Vi hade istället kunnat vara övertydlig med det övernaturliga.
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Ett sätt att uppnå denna känsla skulle vara att bryta fysikens lagar i en traumavärld, till exempel
gravitation eller tid. Spelet American McGee’s Alice (Electronic Arts, 2000) är ett exempel på en
sådan extrem form av surrealistisk värld.
Under enkäterna framkom också att spelets teman av digitalt mot kroppsligt inte var väl
integrerade med varandra. Det digitala framkom tydligt och logotypen skvallrade om en digital
dystopisk tillvaro. Lägenheten fortsatte sedan temat digital futurism och anknöt därför väl till
logotypen, men när vi introducerade traumavärldarna fallerade bilden. Var fanns det digitala i
traumavärlden? Var fanns det kroppsliga i logotypen? De var så skarpt kontrasterade utan
övergång, att de kändes lösryckta från varandra.
Den psykologiska faktorn i logotypen uppfattades inte av någon respondent. Vi anser att
logotypen fokuserade på fel saker. Den är skräckfull, men vi borde istället fokuserat på att
gestalta Phobias mer särpräglade teman: minnen och psykoser, digitalt mot kroppsligt. Hade
användandet av nostalgi, med hjälp av foto, sepiafilter och dylikt, hjälpt respondenten att
uppfatta minnen som en del av logotypen?

5.4 Tydlighet och vad vi kunde gjort annorlunda
Vi hade behövt mer bildmaterial för att kunna förmedla spelets tema. Övergångarna (portalerna)
mellan lägenheten och traumavärldarna illustrerade vi inte. Hade portalerna visats både från
lägenheten och traumavärlden sett, hade det förtydligat deras sammanhang och knutit samman
platserna.
Hur väl spelidén förmedlas till respondenten avgör hur användbara deras svar blir för oss. Hade
vi gjort presentabelt grafiskt material som på egen hand kunnat förmedla spelidén för någon
utomstående, hade det kunnat göra de muntliga enkäterna mer givande både för uppsatsen och
spelet. En bild kan tolkas på många sätt, och det är precis vad respondenterna gjorde. Om
respondenterna hade haft samma uppfattning om spelets tema och spelvärlden hade de kunnat
lägga in fler värderingar i enkätsvaren som vi hade kunnat jämföra med varandra. Bilderna var
osammanhängande och saknade narrativ. Narrativet gör att den som betraktar kan följa en
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struktur och se hur de olika bilderna hör ihop. Portalerna hade kunnat ge just det narrativet
bilderna behövt.

5.5 Enkäterna
Under de två första enkäterna avslöjade vi mycket om bildernas syfte och betydelse genom
diskussionen, och på det sättet förorenade svaren från respondenten. Inför frågan “Kan du berätta
för oss vad du tror spelets tema är?” är det avgörande att respondenten i största mån som möjligt
får bilda en egen uppfattning för att ge ett tillförlitligt och intressant svar. Under du två sista
enkäterna var vi mer försiktiga. Efter enkäten avslöjade vi våra avsikt med bilderna, och hade en
öppen diskussion om det.

Vi diskuterade logotypen både i början och slutet av enkäterna för att respondenten skulle få
omvärdera logotypen efter att ha sett allt annat grafiskt material från spelet. Vi kunde då
diskutera hur väl den verkligen passar till spelet, och hur väl den representerar tematiseringarna
och spelvärlden.

5.6 Censur
Psykologiska drabbningar är ett känsligt ämne, och därför har vi ändrat frågeställningen flertal
gånger och redigerat områden i texten som uppfattats stötande. Att göra en nöjesprodukt om ett
så tabubelagt ämne har många reagerat negativt på. Vår begränsade kunskap om ämnet har gjort
att vi har undvikt att nämna psykotiska störningar vid namn i spelet. Blod och våld är en del av
spelet, vilket leder till att spelet får en åldersgräns på 18 år. Ett skräckspel behöver vara
chockerande och utmanande, och det har enkäterna visat att Phobia är. Men att spelet handlar om
psykoser har ingen som sett spelkonceptet haft några problem med. Uppsatsen har visat sig
stötande, eftersom vi har dragit kategoriska slutsatser och saknat ödmjukhet i texten som varit
orättvist mot forskningsområdet. Behandling och medicinering av psykotiska symptom är väldigt
debatterat och provocerande. Därför visas inga piller eller någon form av medicin i spelvärlden.

5.7 Slutord
Vi vill tacka våra handledare under detta kandidatarbete, och de respondenter som medverkat
under de muntliga enkäterna. Vi hoppas få möjlighet att göra ett spel av Phobia i framtiden.
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Silent Hill serien (Konami, 1999 - 2012)
Amnesia: The Dark Descent (Frictional Games, 2010)
Resident Evil serien (Capcom, 1996 - 2012)
F.E.A.R serien (Monolith Productions, 2005 - 2011)
Fatal Frame serien (Tecmo, 2001 - 2012)
American McGee’s Alice (Electronic Arts, 2000)

6.4 Filmer
Perfume (Tykwer, Tom. 2006)
Shutter (Masayuki Ochiai, 2008)
Saw (James Wan, 2004)
Alien (S. Ridley, 1979)
The Thing (Carpenter, John, 1982)
Videodrome (Cronenberg, David, 1983)
Jacob’s Ladder (Lyne, Adrian, 1990)
1408 (Håfström, Mikael, 2007)
Akira (Katsuhiro Ohtomo, 1988)
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Appendix
A Enkätbilderna
Här följer det urval bilder som vi visade för respondenterna under intervjun. Utöver dessa
producerades mycket mer material som tyvärr inte får plats i detta appendix.

A.1 Logotyp
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A.2 Lägenheten
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A.3 Användargränssnitt

A.4 Källaren
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A.5 Skogen
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