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Sammanfattning 

 
Arbetet undersökte hur hotfull betraktaren uppfattade en varelse utifrån olika grader av våta 

alternativt torra ytegenskaper, genom enbart visuell perception. Arbetet inleds med en 

genomgång av tidigare forskning kring visuell perception, ytors relationer till fruktan samt 

hotfullhet i form och färg. Definitioner för begreppen ”Yta” och ”våt- och torrhet” skapades 

även, med vetenskapliga belägg. 

Artefakten som skapades för arbetet bestod av 10 stycken 2D-bilder, indelade i två bildserier 

med olika färgmättnad. Bilderna föreställde en och samma varelse som skapades med olika 

grader av våt- och torrhet på dess yta. En kvantitativ webbenkät användes för att undersöka 

respondenterna upplevda hotfullhet hos de olika bilderna. Resultatet visade att 

respondenterna upplevde bilderna som mer hotfulla ju våtare de blev, men ökningen i 

hotfullhet var marginell, andra faktorer verkade spela större roll i hur hotfull varelsen 

upplevdes. 

Nyckelord: Ytor, Ytegenskaper, Visuell perception, Hotfullhet, Våt- och torrhet 
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1 Introduktion 

 

Skräck är idag en väldigt populär genre i såväl spel, film och litteratur. Skräckspel använder 

sig främst av audiovisuella intryck för att förmedla sin skräck till betraktaren. Detta arbete 

sökte att undersöka hur den visuella perceptionen av ytor och hur deras ytegenskaper 

påverkade den upplevda känslan av hotfullhet i betraktaren. Hur hotfull uppfattar 

betraktaren en varelse med olika grader av våta alternativt torra ytegenskaper, genom enbart 

visuell perception? 

För att undersöka ytor och deras egenskaper har litteratur inom visuell perception, färg och 

form använts. James J. Gibson skapade i The Ecological Approach to Visual Perception 

(1986, s. 16) en modell för hur man kan definiera ytor som användes i detta arbete. Tidigare 

taktila studier på ytor (Oum, Lieberman & Aylward 2011) visade på att det fanns kopplingar 

till obehag och avsmak i mjuka, våta ytor. Arbetet som redovisas i denna rapport undersökte 

om detta även stämde vid endast visuell perception av ytor. 

Arbetet använde en kvantitativ metod med webbenkäter där artefakten presenterades med 

tillföljande frågor. Respondenterna fick markera på en skala hur hotfulla de upplevde 

bilderna. Artefakten bestod av 2 serier om fem stycken bilder som skapades utifrån en och 

samma varelse, där varelsens yta renderades i olika stadier av våt- och torrhet utifrån den data 

som hämtades från Jensen, Legakis och Dorsey (1999).  
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2 Bakgrund 

 

Visuella intryck har stor betydelse när det kommer till att avgöra om en varelse uppfattas 

som hotfull eller inte. Detta arbete kommer att fokusera på ytor och deras ytegenskaper. En 

yta kan ha ett stort antal olika ytegenskaper, t.ex. allt från sträv till len och torr till våt. 

Forskningsstudier kring ytor som fokuserar på taktila stimuli (Oum, Lieberman & Aylward 

2011) påvisade att våta, mjuka ytor uppfattades som mer avsmakliga. Detta arbete ville 

undersöka om man upplever en närliggande känsla av hotfullhet i relation till våta ytor när 

enbart visuell perception användes. 

Inom dataspel finns det i nuläget en begränsad möjlighet att stimulera det taktila sinnet, 

kommunikation av texturer sker främst visuellt. Allting har en yta, oavsett om den är 

projicerad på en 3D modell, handmålad 2D grafik eller som knappar, menyer och hemsidor 

på internet. Med en större förståelse för vad ytor betyder för människor skulle man lättare 

kunna motivera sina val och skapa effektivare kommunikation mellan producenten och 

betraktaren.  

Detta arbete undersökte den visuella tolkningen av ytor och hur de påverkar uppfattningen 

av hotfullhet. Tidigare taktila studier på ytor (Oum, Lieberman & Aylward 2011) visade på att 

det fanns kopplingar till obehag och avsmak i mjuka, våta ytor. Undersökningen som 

redovisas i denna rapport undersökte om det fanns kopplingar till hotfullhet i ytor genom 

enbart visuell perception. Detta gjordes genom att undersöka hur hotfull respondenterna 

uppfattade en tvådimensionell målad skräckspelskaraktär beroende på om karaktärens 

ytegenskaper gestaltas som våta eller torra. Som stöd för detta användes teorier om färg, 

form samt visuell perception som grund för projektet. 

Arbetet fokuserade på att undersöka hur ytegenskaper påverkade betraktarens uppfattade 

hotfullhet av en varelse. Arbetet fokuserade enbart kring egenskaperna vått och torrt som 

parameter för undersökningen.  

För att kunna undersöka ytor och deras egenskaper har litteratur inom visuell perception, 

färg och form använts. James J. Gibson skapade i The Ecological Approach to Visual 

Perception (1986, s. 16) en modell för hur man kan definiera ytor. Gibson menar att där 

materia av olika tillstånd av materia möts (luften emot havet t.ex.) skapas en yta. Ytor, eller 

den visuella perceptionen av ytor skapas och kan endast ske i ett medium där ljuspartiklar 

kan reflekteras och stimulera det mänskliga synsystemet. Ytor kan bestå av olika former, 

material och lutningar som påverkar hur de uppfattas och ser ut. Jensen, Legakis och Dorsey 

(1999, s. 2) konstaterar att det finns två huvudsakliga anledningar till att material ser 

annorlunda ut när de är blöta och går vidare med att beskriva hur dessa två tillstånd 

påverkar hur materialet reflekterar ljus: 

1. Ett lager av vatten ovanför ytan av materialet 

2. En samling vatten under ytan av materialet 

Den praktiska delen av arbetet gick ut på att skapa en serie av bilder som skildrar en och 

samma varelse där endast varelsens yta ändrades för att gestalta olika grader av våt- och 

torrhet. Bilderna gestaltades i 2D och olika färgvarianter gjordes för att kontrollera att 

färgsättningen inte påverkar resultatet. Varelsen som ytorna gestaltades på var en påhittad 
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varelse då man ville undvika tidigare associationer och förväntningar som fanns till välkända 

djur. 

En kvantitativ webbenkät användes för undersökningen. Respondenterna visades bilderna i 

slumpad ordning och fick markera på en skala hur hotfull varelsen upplevdes. Det fanns 

även en möjlighet att förklara varför man svarade som man gjorde i en fritext fråga. 

Den teoretiska basen för detta arbete berörde främst studier inom visuell perception. Det var 

även av vikt att få en insikt inom fälten färgteori och formspråk. Dessa områden tillsammans 

med olika relevanta begrepp definieras i bakgrundskapitlet.  

 

2.1 Definition av yta 

 

James J. Gibson skapade i The Ecological Approach to Visual Perception (1986, s. 16) en 

modell och teori för hur ytor kan definieras. För att förstå rollen som ytor har i Gibsons teori 

så måste först hans teori kring visuell perception tas upp. Som hjälpmedel att sammanfatta 

Gibsons omfattande teoribildning används artikeln ”The Ecology of J.J Gibson´s 

Perception” av Bruce Goldstein (1981). Goldstein nämnde 3 huvudsakliga punkter som ligger 

som grund för Gibsons arbete. 1: Den visuella rymden definieras av information (t.ex. 

texturer) som finns på ytor i miljön. 2: Den viktigaste informationen för perception är 

informationen som är oförändrad när betraktaren rör sig igenom miljön. 3: Den oförändrade 

informationen uppfattas direkt av människan, mentala processer och tolkning av 

information är inte nödvändig för visuell perception (Goldstein 1981).  

Gibson trycker på att visuell perception är en rörlig process där betraktaren rör ögonen, 

huvudet och kroppen för att samla in information från omgivningen. Hur appliceras detta på 

en statisk bild över en datorskärm som användes under detta arbete? Gibson (1981, s. 267) 

menar att det är en mer komplex process att avläsa en bild än att avläsa verkligheten. Gibson 

beskriver hur man kan tro att i en stillastående, frusen enskild bild inte kan avläsa de 

oförändrade element som man använder sig av vid perception av verkliga miljöer, men 

teoretiserar sedan att det även i en bild finns oförändrade element som är de huvudsakliga 

källorna av information till den visuella perceptionen. En bild behöver dock två stycken olika 

uppfattningar för att förstås. Den första är en direkt perception av bildens yta medan den 

andra är en indirekt förståelse för vad bilden efterliknar eller avbildar. Gibson (1981, s. 291) 

Med Gibsons (1986) teori översiktligt uppackad kan man gå vidare till hans definition av 

ytor. Gibson (1986) menade att där material i olika tillstånd av materia möts (luften emot 

havet t.ex.) skapas en yta. För att en människa ska kunna uppfatta en yta krävs ett medium i 

vilket vår perception kan uppfatta ytan. I luften (och mer begränsat i vatten) kan ljus 

reflekteras och ge oss visuell information av ytan. Då det finns flera vägar till perception och 

då detta arbete fokuserar på visuell perception, så kan man sammanfatta det Gibson säger 

med att: Ytor, eller den visuella perceptionen av ytor skapas och kan endast ske i ett medium 

där ljuspartiklar kan reflekteras och stimulera det mänskliga synsystemet. Ytan är det 

yttersta lagret av en substans som är i kontakt med mediet för betraktarens perception 

(Gibson 1986, s. 16). 
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Ytor av olika material och struktur agerar och uppfattas på olika sätt. Gibson (1986, s. 24) 

skapar 9 stycken lagar vilka han använder för att definiera en ytas egenskaper. Det kan dock 

nämnas att Gibson (1986) erkänner att dessa lagar inte är kompletta och att det finns fler, 

komplexa sätt som ytor påverkas och karaktäriseras. 

1 - All persisting substances have surfaces, and all surfaces have a layout. 

2 - Any surface has resistance to deformation, depending on the viscoisty of the 

substance 

3 - Any surface has resistance to disintegration, depending on the cohesion of the 

substance.  

4 - Any surface has a characteristic texture, depending on the composition of the 

substance. It generally has both a layout texture and a pigment texture.  

5 - Any surface has a characteristic shape, or large-scale layout. 

6 - A surface may be strongly or weakly illuminated, in light or in shade.  

7 - An illuminated surface may absorb either much or little of the illumination 

falling on it.  

8 - A surface has a characteristic reflectance, depending on the substance.  

9 - A surface has a characteristic distribution of the reflectance ratios of the 

different wavelengths of the light, depending on the substance. This property is 

what I will call its color, in the sense that different distributions constitute different 

colors. 1  

(Gibson 1986, s. 24) 

Dessa lagar kan användas som grund för att förstå vilka variabler som påverkar och 

interagerar vid utformningen och tolkningen av en yta. En egenskap som inte nämns av 

Gibson är ytan och materialets absorberingsförmåga. Hur ytan reagerar vid kontakt med 

vatten. Kommer ytan att absorbera vattnet som t.ex. sanden vid en strand? Eller är ytan tät 

och stöter bort vattnet? En yta som har absorberat vatten kommer att reflektera ljus 

annorlunda då vattnet påverkar ljuspartiklarna som kommer i kontakt med den.  

  

2.2 Visuell perception av ytor 

Att kunna skilja på olika material har i dagens samhälle och historiskt sätt varit en värdefull 

egenskap som kunnat underlätta livet för människor. Att kunna skilja på vilka frukter som är 

mogna, ifall stenarna du skall klättra på är hala eller om kastrullen är för varm att ta på har 

onekligen vara en evolutionär fördel. Roland W. Fleming undersökte (2013) människans 

förmåga att identifiera och kategorisera olika material och egenskaper endast beroende av 

visuell perception. Fleming (2013, s. 63) hänvisar till tidigare forskning där experiment 

utförts för att undersöka tolkningen av säregna egenskaper hos material. Bland resultaten 

                                                      
1 ”Substance” i detta sammanhang är detsamma som material  
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menar han att egenskaper hos ett objekts högdagrar (områden där ljuset reflekteras tydligast 

och skarpast) som styrka, lutning, relativ position och form i jämförelse med diffus 

ljussättning t.ex. kan berätta om ett objekts glansighet. Fleming konstaterade att det även 

finns egenskaper hos material som inte kan tolkas visuellt och att dessa troligtvis måste vara 

lärda associationer. Exempel på en sådana egenskaper är densitet, konduktivitet eller 

giftighet.  

Fleming drar slutsatsen att människor onekligen har ett sofistikerat system när det kommer 

till att uppfatta ledtrådar till ett materials egenskaper. Fleming menar dock att även om man 

kan uppfatta och kategorisera de ledtrådar som hjärnan använder sig av vid visuell 

perception och identifikation av material så finns det en avsaknad av förståelse för hur 

hjärnan använder sig av dessa ledtrådar. Fältet av visuell perception av material och ytor är 

inte utforskat till den gräns att vi förstår hur våra processer fungerar (Fleming 2013). 

Heller (1984) kom, likt Fleming (2013) fram till en liknande slutsats där det är omöjligt att 

förneka att det finns en tydlig koppling mellan visuell perception och tolkningen av ytor och 

material. Även om Heller (1984) menar att människor har större chans att korrekt 

identifiera ytor om både taktila och visuella medel får användas så förnekas inte faktumet att 

ett isolerat visuellt sinne är väl kapabel att tolka och identifiera egenskaper hos ytor.  

 

2.3 Ytors relation till fruktan och avsmak 

Robert E. Oum, Debra Lieberman och Alison Aylward (2011) undersökte ifall taktila stimuli 

kan upptäcka patogena faror och framkalla avsky för att motverka dessa. Studiens slutsats 

landar vid att den faktor som var viktigast när det kom till att avgöra hur osmaklig en yta 

uppfattades med taktila medel var hur fuktig den var och därefter vilken konsistens den har. 

Där biologiska, mjuka texturer uppfattades som mer hotfulla. Studien upptäckte inga 

kopplingar mellan avsky och temperaturen på materialet men menar att detta kan vara ett 

fel med studiens upplägg och menar att en koppling fortfarande kan finnas till någon grad 

(Oum, Lieberman & Aylward 2011). Det relevanta som hämtades ur denna studie är hur den 

stödjer att fuktiga, organiska ytor uppfattas som mer troliga att ha smittorisker i sig än torra 

ytor när känsel används och att liknande kopplingar potentiellt kan göras med visuell 

perception. Om detta betyder att våta texturer är mer hotfulla är inte självklart. Då Oum, 

Lieberman och Aylward (2011) endast undersökte hur stor den uppfattade närvaron av 

patogena faror var. Det finns möjligheten att i andra sammanhang, och med andra sinnen än 

känsel, andra ytliga egenskaper uppfattas som mer hotfulla. 

 I arbetet: A dirty animal is a scary animal! Effects on disgust-related information on fear 

beliefs in children författad av Peter Muris, Birgit Mayer, Jorg Huijding och Tjeerd Konings 

(2007) undersöktes hur hotfulla eller avsmakliga olika djur upplevdes av barn beroende på 

vilken information barnen fått höra om djuren. I studien visades barn bilder på 

Australienska djur som de inte hade tidigare kunskap om. Vissa av barnen fick höra 

information om hur smutsiga djuren var medan andra fick höra information om renlighet. 

Studien undersökte hur upplevd avsmak för djuren påverkade barnens upplevda rädsla för 

dem. Resultatet av studien visade att barnen som fick den smutsrelaterade informationen 

upplevde mer avsmak för djuret samt högra nivåer av rädsla enligt testmodellen som 

användes. Barnen som fick den ”renliga” informationen visade på motsatta effekter. De 

diskuterar sedan hur avsmak har en betydande påverkan på upplevd rädsla och hotfullhet 
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(Muris et al. 2007). Denna studie utfördes dock på barn så det är möjligt att resultaten kan 

se annorlunda ut på en annan åldersgrupp. Att det finns en koppling som stödjer hur 

smutsiga och äckliga djur kan upplevas som mer hotfulla skapade en värdegrund som 

sammanlänkar de taktila studierna baserade på avsmak med begreppet hotfullhet som 

utforskades i detta arbete. I studien av Muris et al. så använde de sig utav påhittad 

information som presenterades av en forskare för barnen genom tal. Muris et al. använde sig 

av djur som försökspersonerna inte hade någon tidigare erfarenhet av vilket motiverades 

med att testpersonerna saknade en redan etablerad bild av hotfullhet kring djuret (Muris et 

al. 2007). Detta var stor relevans vid en sådan här undersökning och tillämpades i det egna 

projektet. 

Dessa studier berörde främst avsmak/äckel, inte hotfullhet. Men som Muris et al. (2007) tar 

upp, så finns det mycket belägg för att avsmak/äckel påverkar en individs upplevda fruktan 

av en varelse. I denna studie användes begreppet ”hotfullhet” som ett samlingsbegrepp för 

att innefatta en mängd olika termer som berör motbjudande, farlighet, äcklande osv. Detta 

eftersom ”hotfullhet” är ett relativt brett begrepp som kan inkludera avsmak men även andra 

faktorer som kan påverka intrycket av varelsen. Detta för att göra det lättare för 

respondenterna att tolka och besvara frågorna i enkäten.  

 

2.4 Definition av variablerna vått och torrt 

Vid skapandet av artefakten behövdes en vetenskaplig definition av begreppen vått och torrt 

skapas. Eftersom vi undersökte dessa två variabler på en skala, behövdes de definieras så att 

man på ett propert sätt kunnat justera dessa två variabler i de olika versionerna av varelsen. 

Eftersom att torrhet, huvudsakligen bara är avsaknaden av vätska, definierades torrhet i 

detta arbete som avsaknaden av vätska i eller på en yta. Huvuddelen av detta underkapitel 

riktar sig därför till att definiera olika stadier av våthet. 

Henrik Jensen, Justin Legakis och Julie Dorsey definierar i sitt arbete Rendering of Wet 

Materials (1999) ett antal påverkningar vatten och vätskor har på material. Även om deras 

studie riktade sig åt renderingen av material i 3d motorer så var deras efterforskning även 

användbar för detta projekt och kunde användas vid tillämpningen av 2d grafik också. 

Jensen, Legakis och Dorsey (1999, s. 2) konstaterar att det finns två huvudsakliga 

anledningar till att material ser annorlunda ut när de är blöta: 

1. Ett lager av vatten ovanför ytan av materialet 

2. En samling vatten under ytan av materialet 

Ett lager av vatten ovanpå ett material gör att materialet blir speglande så länge vattnet eller 

vätskan är klar och fri från smuts. Ett matt material kan även uppfattas som mörkare om det 

är täckt av en tunn hinna vatten. Detta eftersom delar av ljuspartiklarna kommer reflekteras 

bort av vattnet innan de når materialet. Samt att de ljuspartiklar som träffar materialet har 

en chans att reflekteras emot vattnet tillbaka neråt istället för ut i luften. Detta får materialet 

att se mörkare ut då mindre ljus reflekteras av materialet i sig. (Jensen, Legakis & Dorsey 

1999, s. 2) 

Närvaron av vatten under ytan av ett material kan påverka ljus refraktionen mycket. För 

grova, pulveriserade material såsom sand, jord och grus kan vattnet naturligt fylla ut 
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områden som tidigare var fulla med luft. Detta ändrar materialets reflektiva egenskaper. För 

att förenkla den komplicerade ekvationen av ljus spridning och refraktion så kan man säga 

att vattnet gör att ljuset reflekteras mer inne i materialet och att mer ljus absorberas i 

materialet. Detta medför att materialet får en minskad reflektivitet och ser mörkare ut än 

innan (Jensen, Legakis & Dorsey 1999, s. 3). 

Vi har då två huvudsakliga sätt som påverkar hur vatten påverkar material. När det kommer 

till hur våthet och reflektivitet gestaltades rent praktiskt i artefakten användes mer praktisk 

efterforskning som dokumenterades i kapitlet Genomförande. Jensen, Legakis och Dorsey 

(1999, s. 10) visar en fyrdelad bild (Fig 1.) där olika mängder och metoder för våthet 

tillämpats på en strandscen. Det kan noteras att när ett lager av vatten finns ovanpå en yta så 

blir den glansigare och dess högdagrar blir väldigt skarpa.  

 

Figur 1. Rendering av strand i olika grader våthet. a) Torr, b) blandad torr och våt, c) Vatten 

täcker stenen och majoritet av sanden, d) Helt våt (Jensen, Legakis & Dorsey 1999) 

Torrhet kan därefter definieras som tillståndet där avsaknad av vatten både ovanpå och 

innanför en yta är sant. Det våtaste ett material kan vara är när vatten påträffas både ovanpå 

och innanför ett materials yta (notera att vissa material stöter bort vatten och på dessa 

material kan vatten endast påträffas ovanpå ytan) (Jensen, Legakis & Dorsey 1999, s. 3).  

 

2.5 Hotfullhet i form och färg 

2.5.1 Hotfullhet i form 

I arbetet Simple geometric shapes are implicitly linked to affective value (2011) av Christine 

Larsson, Joel Aronoff och Elisabeth Steurer, beskrivs hur ett antal enkla former framkallar 

olika känslor och intryck hos människor. Studien konstaterar att geometrisk form har en 

inverkan på hur man tolkar visuella bilder och undersökte detta endast med enkla 

geometriska former. Formerna de använde sig av var trianglar, cirklar och ”u” former som 

presenterades vinklade neråt, uppåt och i neutralt läge. 87 universitetsstudenter 

presenterades med de olika geometriska formerna i slumpad sekvens. Studiens resultat 

visade att den nedåt pekande ”v” formen upplevdes som mest hotfull och det tog kortast tid 
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för försökspersonerna att identifiera detta. Den uppåtriktade ”v” formen upplevdes inte som 

hotfull. För att vidare extrahera vad det var med formen som gjorde den hotfull så jämfördes 

resultatet med den nedåtpekande ”u” formen. Detta visade dock inte samma nivå av upplevd 

hotfullhet. Studien drar slutsatsen att det är främst den spetsiga vinkeln som framkallar 

obehaget. Studien diskuterar dock att det fortfarande kan finnas andra anledningar och 

faktorer som spelar in varför den nedåtvända triangelformen anses hotfull, såsom 

vertikalitet och kulturella associationer (Larsson, Aronoff & Steurer 2011). Slutsatsen som 

dras är att användningen av spetsiga vinklar, speciellt de riktade neråt, kan starkt bidra till 

ett hotfullt intryck. Genom att utöka kunskapen om vad som kan bidra till att en varelse 

upplevs hotfull har man kunnat använda det sparsamt och medvetet, för att förhindra att 

varelsens formspråk får den att upplevas extremt hotfull oberoende av ytegenskaperna, 

samtidigt så skall varelsen passa in i ett skräckspel så användningen av hotfulla former har 

utnyttjats inom rimlighet. 

 

2.5.2 Hotfullhet i färg 

Helen H. Epps och Naz Kaya undersöker i sin studie: Relationship between color and 

emotion: A study of college students (2004), hur olika färger associeras med olika 

känslointryck. Epps och Kaya upplyser om att det genom tiden funnits färger som över 

världen haft liknande innebörder och tolkningar medan det bland vissa färger finns en stor 

spridning av associerade egenskaper. Detta, menar de tyder på att det finns en viss kulturell 

avvikelse när det kommer till vår perception av färger. Studien tar fram tre huvudegenskaper 

hos färger: ”Hue” (nyans), ”brightness” (ljusintensitet) och ”saturation” (färgmättnad). Detta 

är termer som grafiker och konstnärer alla är bekanta med men kan förklaras kortfattat som: 

Nyans är vilken färgton färgen har, grön eller röd som exempel. Ljusintensitet är hur ljus 

eller mörk färgen är. Färgmättnad handlar om hur ”ren” färgen är och kan beskrivas som hur 

stark/blek färgens nyans är.  

I Epps och Kayas (2004) studie presenterades försökspersonerna i isolerad miljö för ett 

färgstimuli och ombads associera färgen med en fritt vald känsla. Resultaten 

sammanställdes sedan och en distinktion emellan positiva och negativa känslor gjordes. 

Bland färgerna som visades så fick grön procentuellt flest positiva svar (95,9%), 

associationer med naturen och lugn gjordes. Liknande gällde för blå som associerades med 

lugn och avslappnande känslor. Gul fick ett överlag positivt intryck men ansågs vara mer av 

en aktiv färg associerad med solen, värme och glädje. Positiva känslor tillskrevs alltså både 

färger av hög aktivitet och färger med lugna intryck. Den färgen som fick flest negativa röster 

(71.4%) var en blandning av gul och grön som associerades med spya och avsmak. Tonerna 

vit, svart och mellan-grå testades också där endast vit fick ett överlag positivt svar och grå 

och svart associerades mer med depression och död (Epps & Kayas 2004).  

Veronica L. Zammitto kartlägger i The Expressions of Colours (2005) olika färgers betydelse 

och hur de ändras beroende på färgens ”saturation” och ”brightness”. En färg med lite 

mättnad kommer uppfattas som mer negativ och livlös i jämförelse med en färg med hög 

mättnad. (Zammitto 2005). Så för det egna arbetet, där artefakten skapades i två stycken 

färgvariationer användes en stark mättad färg associerad med negativa känslor, samt en 

omättad version av samma färg. Detta skapade en färgskillnad i artefaktens gestaltning som 

låter oss studera ifall varelsens yta hade samma effekt oberoende av färgmättnaden. 
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Högdager och glansighet kan även upplevas olika beroende på färgmättnad så hur våt eller 

torr varelsen upplevdes dokumenterades även i resultatet. 
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3 Problemformulering  

 

Rädsla är adrenalin och spänning, det finns idag hela industrier fokuserade på att skrämma 

folk och människor vill bli skrämda. Skräckspel använder sig främst av audiovisuella intryck 

för att förmedla sin skräck till skillnad från en hisnande bergochdalbana. Detta arbete sökte 

att undersöka den visuella perceptionen av ytor och hur de påverkade känslan av hotfullhet. 

Tidigare taktila studier på ytor (Oum, Lieberman & Aylward 2011) visar på att det finns 

kopplingar till obehag och avsmak i mjuka, våta ytor. Om detta kan översättas till hotfullhet 

hos en varelse var dock oklart. Det var av intresse att undersöka om samma tendens också 

existerade när det handlade om enbart visuell stimulation. Kunskapen om hur ytegenskaper 

påverkar spelarnas uppfattning av hotfullhet skulle göra det lättare att motivera och 

iscensätta designval för att optimera den känslan. Frågeställningen för detta arbete var 

således: 

Hur hotfull uppfattar betraktaren en varelse med olika grader av våta alternativt torra 

ytegenskaper, genom enbart visuell perception? 

 

3.1 Metodbeskrivning 

3.1.1 Arbetsmetod 

Arbetets artefakt bestod av fem stycken bilder som skapades utifrån en och samma varelse, 

där varelsens yta renderades i olika stadier av våt- och torrhet baserad den modell som 

hämtades från Jensen, Legakis och Dorsey (1999). Varelsen var ett fiktivt, påhittat djur då 

man vill undvika tidigare associationer till hotfullhet i svarsgruppen. Varelsen var inspirerad 

och anpassad för att passa in i ett skräckspel. Av dessa fem bilder skapades två serier, där 

samma fem bilder användes men med redigering och retuscheringsarbete ändrades 

färgmättnaden på varelsen. De olika färgserierna bestod av en stark, mättad färg associerad 

med negativa känslor och en omättad version av samma färg. Färgvalet var baserad på 

forskningen som Zammitto (2005) etablerade. Inför renderingen av bilderna användes 

guider och praktisk efterforskning för att på ett så trovärdigt sätt som möjligt rendera 

materialen för arbetet.  

Tabell 1. Upplägg av artefaktvariationerna 

Färgsättning Ett grundutseende/varianter av vått och torrt 

Mättade 

färger: 

Mättad:  

Torr 

Mättad: 

Nästan torr 

Mättad:  

Lite våt 

Mättad:  

Våt 

Mättad:  

Mycket våt 

Omättade 

färger:  

Omättad:  

Torr 

Omättad: 

Nästan torr 

Omättad: 

Lite våt 

Omättad: 

Våt 

Omättad: 

Mycket våt 
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3.1.2 Metodbeskrivning 

Arbetet använde sig av en kvantitativ metod med hjälp av en webenkät för att undersöka 

respondenternas ställning till våta och torra ytors påverkan av uppfattad hotfullhet. I detta 

arbeta hade både en kvalitativ metod och den använda kvantitativa metoden fungerat. Valet 

av metod motiverades med att en enkät tillämpade sig bättre när det var generella 

uppfattningar och åsikter som eftertraktades. Enkätmetoden medförde även att data redan 

samlades in skriftligt och att det blev lättare att sammanställa svaren då de kom i form av 

statistik snarare än med egna ord och formuleringar som behöver tolkas och transkriberas 

(Ejvegård 2017, s. 55). Fördelen med en kvalitativ metod hade varit mer bakgrund till svaren 

och en större förståelse till varför respondenten svarade som hen gjorde. Nackdelen med en 

sådan studie hade dock blivit att svaren blir väldigt beroende av ett fåtal respondenters 

åsikter, som kan skilja sig stort från allmänhetens. Med infogandet av en öppen, frivillig 

fritextfråga avsatte enkäten plats åt djupare förklaringar från de respondenter som 

besvarade den. Således kunde fördelen av en kvalitativ studie balanseras ut och fördelarna 

för den kvantitativa metoden segrade (Ejvegård 2017, s. 51). Ejvegård beskriver hur 

attitydfrågor och skalor helst ska undvika att ha ett jämnt antal alternativ. Istället för att göra 

en skala på 1–10 så användes istället en skala mellan 1–9. I frågan ”Hur hotfull upplever du 

varelsen på bilden” skulle 1 representera ”Inte hotfull alls” och 9 representera ” Extremt 

hotfull”. Vid utformningen av öppna frågor beaktades stor försiktighet då Ejvegård (2017, s. 

59) illustrerar flera exempel på hur lätt frågor kan misstolkas eller leda till felaktiga och 

oanvändbara svar. Information om ålder och kön samlades in för att användas för att kunna 

upptäcka eventuella tendenser när data från undersökningen sammanställdes. Arbetet hade 

för avsikt att få in ca 80 svar på enkäten. Arbetet har använt sig av beskrivande statistik när 

det kommer till att beskriva och tolka det datamaterial som samlades in från enkäten. Som 

definieras i boken Statistisk undersökningsmetod (Eriksson 1990, s. 2) så syftar beskrivande 

statistik till att beskriva ett faktiskt förhållande eller händelseförlopp, i detta fall förhållandet 

till upplevd hotfullhet och upplevd våt- och torrhet. Man har i detta arbete inte gjort en 

undersökning med analytisk statistik där man försökt fastställa vilka variabler och till vilken 

grad de påverkat den upplevda hotfullheten. Man har enbart undersökt om den upplevda 

hotfullheten påverkas av en ökad upplevd väta i artefaktens formgivning. 

Eftersom projektet riktades emot skräck och skräckspel så var målgruppen bestående av 

människor som är konsumenter av skräckgenren. Åldersfördelningen av målgruppen för 

studien var relativt bred och man hoppades kunna få in svar från en blandad åldersgrupp av 

16 år och uppåt. Enkäten spreds över internet genom ett antal allmänna forum som riktade 

sig emot skräck. Bland dessa var Facebook grupper och Reddit-forum inriktade emot skräck 

de huvudsakliga forumen som användes.  
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4 Genomförande 

 

För att besvara arbetets frågeställning skapades totalt 10 stycken bilder där en varelse 

gestaltades i olika grader av våt- och torrhet. Bilderna utformades utifrån den forskning som 

berördes i bakgrundskapitlet samt den efterforskning kring material som gjordes inför det 

praktiska arbetet. Till stor del baserades artefaktens utformning på Jensen, Legakis och Julie 

Dorseys (1999) forskning och definitioner av våta ytor. Då torrhet definierades som 

avsaknaden av våthet, så gestaltade bildserierna olika grader av våthet från ”torr” till 

”mycket våt”. 

 

4.1 Research inför arbetet med artefakten 

Eftersom arbetet berörde ytegenskaper var det viktigt att varelsens yta besatt egenskaper 

som lät den gestalta de olika grader av våthet som behövdes för undersökningen. Förvisso så 

föreställde den skapade artefakten en fiktiv varelse, men eftersom en realistisk gestaltning av 

våt- och torrhet efterfrågades av studien så behövdes tydliga referenser samlas in. Därför så 

valdes att varelsens hud skulle bestå av amfibie liknande fjäll, hämtade och inspirerade från 

bilder av groddjur. 

 

Figur 2. Referenceboard av grodhud, målade och verkliga 

Efter att en ”referenceboard” skapades kunde grodors ytegenskaper analyseras. Av störst 

relevans var att huden bestod av flertalet gropar och utbuktningar. Huden är ojämn och det 

påverkar hur ljuset reflekteras. Noterbart är att högdagrarna på grodorna är väldigt fläckiga, 

de är inte lena och mjuka utan fragmenterade. Fjällen är även tydligare och mer säregna när 

grodan är torr. Huden blir mjukare och lenare när groddjuret är fuktigt. 
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Utöver studerandet av grodhud så uppsöktes och nyttjades en internetguide vid skapandet 

av det praktiska arbetet.  

Denna guide berörde främst processen av hur man kan måla våt hud och slem. I guiden How 

to create photoreal slime and shine (Creative Bloq 2015) påvisades relevanta exempel och 

hjälpmedel för att avbilda våta ytor och för att få bildens högdagrar att upplevas trovärdiga. 

Guiden nämnde hur olika ytegenskaper påverkar hur slät högdagrarna är, vilket direkt kan 

relateras till grodhudens observerade egenskaper. Guiden liknade ytan av en våt varelse till 

en spegel. Då en polerad len yta kastar tillbaka ljus i riktningen ljuset kom ifrån. Ytan hos en 

våt varelse är inte lika exakt som en spegel, men Creative Bloq menade att den fortfarande 

har en väsentlig andel speglande reflektion. Nyckeln till att få en varelse att upplevas som våt 

enligt guiden är att se till att högdagrarna följer formen av ytan och var ljuset kommer ifrån.  

Guiden tar upp ett antal praktiska exempel på hur man skapar trovärdiga högdagrar, vilket 

användes vid skapandet av artefakten. Till en början så målades med en hård pensel utan 

transparens, formen av högdagrarna som sedan fylls i med en ren, vit färg. Efter detta så 

sänks opaciteten på högdagrarna, fler mellantoner läggs till och nyanser av materialet 

etableras. Guiden nämnde att ojämna ytor skapar ojämna reflektioner, så grodhud som 

består av flera fjäll och utbuktningar skulle skapa en viss refraktion av ljuset (Creative Bloq 

2015). 

Något som beskrevs väldigt förbigående i guiden var hur man målar slem eller vatten som 

rinner ovanpå huden. För att bygga upp en större förståelse för detta så studerades ett större 

antal bilder och guider kring området. 

 

Figur 3. Våthet exempel från guiden (Creative Bloq 2015)  

Inför designarbetet och utformningen av den fiktiva varelsen så nyttjades bilder av 

skräckrelaterade monster som inspiration och som referenser för att få artefakten att kännas 

skräckrelaterad. Urvalet av bilder syftade främst på bilder inspirerade av H.P Lovecrafts 

litterära verk (2014). Även här visades omsorg när det kom till att välja bilder som visade 

våta eller slemmiga ytor för att observera hur andra konstnärer gestaltat attributen. Bilderna 

användes för att få artefakten att kännas relaterad till skräckområdet samtidigt som hänsyn 

togs till att skapa något nytt och okänt.  
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Figur 4. Moodboard och inspiration för skräckkoppling  

 

4.2 Designval: Karaktärens utformning  

Efter researcharbetet påbörjades den iterativa arbetsprocessen med att skapa och designa 

artefakten. I början så handlade arbetet främst om att designa varelsen i fråga, hur 

ytegenskaperna skulle gestaltas slutfördes i ett senare skede av utvecklingen. En serie av 

sketcher gjordes av olika varelser med inspiration ifrån researcharbetet.  

 

Figur 5. Mängdskisser av varelser 

Av dessa valdes sedan en design. Det blev tydligt att varelsen inte fick vara för abstrakt och 

att man vill gestalta någon typ av primitiv djurisk varelse. Farhågan var att en amorfisk 
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massa av lemmar och kött kunde bli svårtolkad som en faktisk enhetlig varelse och skulle 

potentiellt kunna skapa svårigheter för betraktaren när det kom till att tolka varelsen. 

Variationer som var mer humanoida valdes även bort för att stärka den djuriska kopplingen 

tillsammans med de mer abstrakta versionerna. 

Den slutgiltiga designen var en varelse med tydliga kopplingar till skräcktemat med sina två 

huvuden, onaturliga kroppsform och bisarra anatomi. Varelsen var uppbyggd av både 

rundade och spetsiga former. Som enligt Larsson, Aronoff och Steurer (2011) påverkade hur 

hotfull en varelse kan tolkas Detta för att inte skapa en alltför hotfull basnivå i varelsen. 

Samtidigt så var det svårt att skapa en bild av hur hotfull en respondent skulle uppfatta 

varelsen i detta grundstatide. Pilotstudien utnyttjades som ett tillfälle att undersöka 

potentiella brister i artefaktens utformning. 

 

Figur 6. – Den utvalda designen 

För att hålla fokus på varelsen och förhindra att andra faktorer i artefakten skulle påverka 

studiens resultat så beslutades det att bakgrunden i bilderna skulle vara en neutral gradient 

istället för en bakgrundsmiljö. Färgen som valdes var en neutral blå-grå färg som inte skulle 

dra till sig uppmärksamhet från respondenterna. Vid början av utformningen av artefakten 

fanns en synlig ljuskälla med i bakgrunden. Denna togs sedan bort då den ledde betraktaren 

till att tro att varelsen var starkt upplyst snarare än våt. 

Den grafiska stilen av artefakten var till dels inspirerad av Creative Bloq (2015) så att guiden 

skulle vara så applicerbar som möjligt. Stilen skulle kunna liknas vid en semi-realistisk stil 

där man försöker att fånga ljus och form på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Den grafiska 

stilen använder inga konturlinjer och strävar efter en så trovärdig ljussättning som möjligt. 

Det var av stor vikt för arbetet att de versioner av artefakten som ska vara våta upplevs som 

våta. Det var alltså därför som en alltför stilistisk stil skulle vara opassande för detta arbete. 
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Arbetsprocessen bakom den grafiska stilen kan 

sammanfattas i ett antal steg. Det första steget var en 

linjeskiss som skulle kunna kallas en ”idéskiss”. Den var grov 

och inte överdrivet detaljerad, dess syfte var att skapa en 

grund som kunde byggas vidare på i nästa steg.  

Steg två var att göra en svart-vit valörskiss där varelsens form 

och ljussättning etableras. Anledningen till varför man gjorde 

denna i svartvitt var för att lättare kunna arbeta med bildens 

ljus och skuggor utan att bli vilseledd av färgtoner och 

färgmättnad. I detta steg så slipades skissen till och man 

rättar till de misstag som gjordes i linjeskissen. 

Steg 3 var ett snabbt steg rent praktiskt. Ett antal s.k. 

övertoningslager används för att lägga på färg över den 

svartvita valörskissen. Färgerna ”följer” ljussättningen från 

valörskissen och gör det möjligt att enkelt byta färger på 

varelsen utan att behöva måla om den från början. 

Färgsättningen är dock väldigt enkel och finputsning är ofta 

nödvändigt för att uppehålla kvalitén. 

Steg 4 var därför steget där finputsning gjordes. Textur och 

finjustering av ljus och färg målades på ovanför färgskissen 

och detaljarbete utfördes.  

 

 

Figur 7. Arbetsprocess av den grafiska stilen. 

 

4.3 Designval: Bildserie med mättade färger 

Efter att designen valdes började nästa del av arbetet, att rendera och utforma flera olika 

versioner av varelsen där olika grader av våthet gestaltas. Två serier av varelsen gjordes, där 

den ena serien om fem bilder hade hög färgmättnad och den andra serien hade låg 

färgmättnad. Eftersom det var relevant att bildserierna skulle vara identiska förutom 

färgmättnaden så beslutades det att använda justeringslager i bildbehandlingsprogrammet 

Photoshop (Adobe Systems 2016) för att åstadkomma skillnaden. Det första steget var alltså 

att skapa den mättade serien, då det är lättare att bevara samma kvalité genom att sänka 

mättnaden än genom att höja den.  

Nedan följer en tabell där de fem bilderna visas, bilderna finns även att finna högupplösta i 

Appendix A. Efter tabellen följer en noggrannare genomgång av arbetsprocessen bakom 

varje bild. 
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Tabell 2. Bildserien med mättade färger 

Bildserie: Mättade färger 

Torr 

 

Bleka högdagrar, tydligare mönster av 

fjäll på huden. Ingen saliv eller slem. 

Nästan 

Torr 

 

Saliv i munnarna samt lite skarpare 

högdagrar 

Lite våt 

 

Saliv i munnarna samt starka högdagrar 

Våt 

 

Saliv i munnarna, starka högdagrar 

samt mörkare ton på huden 

Mycket 

våt 

 

 

Saliv i munnarna, starka högdagrar, 

mörkare ton på huden och även slem 

som rinner ner på utsidan av varelsen 
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Den första bilden som skapades i den mättade bildserien var den ”Torra” versionen av 

varelsen. Eftersom denna version skulle vara helt torr så användes inga skarpa högdagrar, 

ljusintensiteten på områdena där ljuset träffade varelsen var även låg, istället för att använda 

vita toner användes istället ljusare gul-gröna färger. Färgvalet för varelsen baserades på 

Epps och Kayas (2004) färgmodell där de relaterar färger med olika uppfattade egenskaper. 

De nämner att gul-gröna färger ofta associeras negativt med avsmak och äckel. Det är därför 

som denna färg valdes för varelsen. Eftersom studien endast använde en färg på varelsen (till 

skillnad ifall flera olika färgversioner gjordes) så motiveras färgvalet med att den gul-gröna 

färgen skulle kunna förstärka respondenternas upplevda hotfullhet av varelsens 

ytegenskaper då den redan är associerad med motbjudande egenskaper. Oavsett färgens 

inverkan så är färgen konstant i alla bilder, så den borde inte ha kunnat påverka resultatet av 

studien negativt. På den ”Torra” bilden användes även referenserna som samlades in (se 

figur 2), groddjur med torr hud hade mer distinkta fjäll där groparna och utbuktningarna var 

mer tydligare. Med den kunskapen i hand så renderades huden på den ”Torra” varelsen mer 

noggrant, mellanrummen mellan dess fjäll var skarpare och texturen på huden gjordes 

väldigt synlig. 

Efter version ”Torr” av varelsen var klar var det dags att analysera hur de olika graderna av 

våthet skulle kunna skapas, utifrån teorier samt rent praktiskt. Som bas för uppdelningen 

användes Jensen, Legakis och Julie Dorseys (1999) modell för rendering av våta ytor. Som 

nämndes i bakgrundskapitlet så finns det enligt Jensen, Legakis och Dorsey Två 

huvudsakliga sätt en yta kan vara våt på. Den kan ha vätska på utsidan av ytan och vätska 

kan ha absorberats inuti ytan. 

 

Figur 1. Rendering av strand i olika grader våthet. a) Torr, b) blandad torr och våt, c) Vatten 

täcker stenen och majoritet av sanden, d) Helt våt (Jensen, Legakis & Dorsey 1999) 

Eftersom varelsen existerar i ett ”vakuum” utan bakgrundsmiljöer så skulle denna modell 

endast ge 3 olika versioner av våthet för varelsen. En torr, en version där varelsen endast är 

blöt på utsidan och en version där varelsen är blöt på både insidan och utsidan. Eftersom 

projektet behövde fem stycken versioner så behövdes ytterligare avgränsningar göras 

emellan de olika versionerna av varelsen. Mellan ”Torr” och ”Lite våt” (Där ”Lite våt” 

representerar Jensen, Legakis och Julie Dorseys ”Våt på utsidan”) skapades en till version: ” 
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Nästan Torr”. Den femte versionen som lades till var ”Mycket våt” som lades till efter ”Våt” 

(representerandes av Jensen, Legakis och Julie Dorseys ”Våt på utsidan och insidan.”) 

Versionen ”Nästan Torr” var alltså ett mellansteg från ”Torr” till ”Lite våt”. För att gestalta 

en högra grad av våthet utan att gå in för mycket på nästa bild i seriens så användes saliv i 

munnarna som den huvudsakliga halten av ökad våthet i bilden. Genom att lägga till saliv 

och våthet i endast dessa delar av varelsen så gestaltades varelsen våtare samtidigt som 

helhetsbilden inte förändrades väsentligt från ”Torr”. Saliven producerades med hjälp av 

Creative Bloqs- guide (2015). Först skapades ogenomskinliga ”trådar” med en hård pensel i 

en stark, nästan vit färg. Efter detta så användes ett suddverktyg för att göra mittendelen av 

dessa ”trådar” genomskinligare. Efter detta var det endast att lägga till lite högdagrar i 

riktningen från ljuset och mörkare partier och saliven var klar. Det skedde även en mindre 

förändring i huden på varelsen då lite skarpare högdagrar lades till för att ge intryck att 

varelsen var om litet, våtare än version ”Torr”. 

Version ”Lite våt” utgick alltså från Jensen, Legakis och Julie Dorseys (1999) modell där en 

yta påverkas av att ha vätska på utsidan av sig. Högdagrarna blir i denna version väldigt 

starka där vissa områden är nästan vita i färgen. Guiden av Creative Bloqs (2015) användes 

för att måla ytan så att den skulle upplevas våt i denna version. Fragmenterade partier av 

glans och ljus som fungerade som de borde med åsyn för ytans material (grodhud).  

Versionen ”Våt” utgick ifrån bilden ”Lite våt” men med den stora förändringen att varelsens 

yta gjordes mörkare. Detta för att simulera hur vätska har absorberats innanför varelsens 

hud enligt Jensen, Legakis och Julie Dorseys (1999) modell för rendering av våta material. 

Faktumet att grodhud valdes motiverades ytterligare då amfibier faktiskt absorberar vatten 

igenom huden medan, t.ex. människors hud frånstöter vatten.  

Den sista versionen, ”Mycket våt” tog den glansighet och mörknad som etablerades i de 

tidigare versionerna och lade till tjockt slem som rinner ner och täcker varelsen. Detta till 

dels inspirerat av Creative Bloqs-guide (2015) men också för att skapa ytterligare ett steg av 

våthet. I ”Mycket våt” droppade och dröp det om varelsen.  

 

4.4 Designval: Bildserie med omättade färger 

Den andra bildserien bestod av samma bilder fast med omättade färger på varelsen. Tanken 

bakom att ha två olika versioner var att säkerställa att studien hade samma resultat 

oberoende av vilken färgmättnad som varelsen hade. Färgmättnaden skulle dock vara den 

enda skillnaden emellan de olika bildserierna så försiktighet vidtogs för att behålla 

autenticitet av den omättade serien i jämförelse med den första, mättade bildserien. Till att 

börja med så användes de fem bilderna som skapades i den mättade bildserien som grund 

för den omättade serien. Genom att använda justerings- och effektlager i Photoshop (Adobe 

Systems 2016) så sänktes färgmättnaden på alla färger som varelsen bestod av. Samtidigt så 

bevarades ljusintensiteten i bilden vilket medförde att högdagrarna och skuggorna bevarades 

trots färgskillnaden i serierna. 

Nedan följer en tabell där de fem bilderna visas, bilderna går även att finna högupplösta i 

Appendix B. Efter tabellen följer en noggrannare genomgång av arbetsprocessen bildserien. 
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Tabell 3. Bildserien med omättade färger 

Bildserie: Omättade färger 

Torr 

 

Bleka högdagrar, tydligare mönster 

av fjäll på huden. Ingen saliv eller 

slem. 

Nästan 

torr 

 

 

Saliv i munnarna samt lite skarpare 

högdagrar. 

Lite 

våt 

 

Saliv i munnarna samt starka 

högdagrar. 

våt 

 

Saliv i munnarna, starka högdagrar 

samt mörkare ton på huden. 

 

Mycket 

våt 

 

 

Saliv i munnarna, starka högdagrar, 

mörkare ton på huden och även 

slem som rinner ner på utsidan av 

varelsen. 
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Den omättade bildserien genomgick en hel del förändringar under arbetsprocessen, den 

främsta var att från början var bildserien tänkt att vara målad i en annan färgmättnad och 

färg än den mättade bildserien. Tanken bakom att ha två olika färger var att säkerställa att 

studien hade samma resultat oberoende av vilken färg som varelsen hade. Valet av färger 

baserades på Epps och Kayas (2004) studie där både röd och gul-grön ansågs ha negativa 

känsloassociationer. Under arbetets gång så uppmärksammades det att ett så drastiskt byte 

av färg med lätthet skulle kunna skapa olika intryck i respondenterna och hade säkerligen 

kunnat färga resultatet av studien. Det som var i fokus för undersökningen var hur varelsens 

ytegenskaper påverkade respondenternas intryck av hotfullhet och att isolera detta som den 

enda egenskapen som förändras var av större vikt än att undersöka färgers egenskaper i 

relation till hotfullhet. 

Samtidigt så ville man fortfarande undersöka ifall samma tendenser emellan hotfullhet och 

ytegenskaper återfinns oberoende av varelsens färgvärden. Därför valdes att endast ändra 

varelsens färgmättnad istället för att även ändra dess färgnyans. Detta hade stöd från 

forskningen av Zammitto (2005) som etablerade att förändringar i färgmättnaden ändrade 

hur betraktaren tolkade färger, där färger med låg färgmättnad ansågs mer livlösa och mer 

negativa än de med hög färgmättnad. Detta undersöktes i analysen av resultatet av studien. 

 

 

Figur 8. Bortvald röd Version av ”mycket våt” från den omättade bildserien 

 

Ett av de större problemen med den omättade bildserien löd ”Hur omättade bör färgerna 

vara?”. Eftersom Zammitto (2005) inte definierade ”omättade färger” med färgtekniska 

värden som hade kunnat användas för att justera bilden var man tvungen att fatta ett eget 

beslut av färgmättnad för den omättade bildserien. I slutändan så sänktes färgmättnaden 

med 30% vilket producerade tydliga skillnader i färgmättnaden samtidigt som färgen inte 

övergick till en alltför grå ton. Detta är en potentiell felkälla som beaktas i diskussionen av 

resultatet. 
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4.5 Den färdiga artefakten och reflektion kring resultatet 

 

Artefakten bestod av två stycken bildserier där den ena bildserien hade mättade färger och 

den andra serien hade omättade färger. Det är värt att upprepa att tankegången bakom att 

använda två stycken bildserier var att undersöka om samma relationer till hotfullhet och 

ytegenskaper skulle finnas oavsett bildseriernas färgskillnader. I början av projektet var 

tanken att använda olika färgnyanser i de olika bildserierna. Under arbetsprocessen så 

upplevdes detta som en alltför stor förändring i artefakten och bedömdes som en risk till 

studiens kredibilitet. Att ändra både nyansen och färgmättnaden skapade tillfälle för 

potentiella oklarheter i studiens resultat. Därför beslutades att stryka nyansskillnaden och 

endast ändra färgmättnaden i varelsen. 

Varelsens hud var baserad på efterforskning och researcharbete kring grodhud vilket 

detaljerades i researchkapitlet. Valet av just grodhud som varelsens yta grundades på 

huvudsakligen en faktor, tämligen att amfibier såsom grodor absorberar vatten igenom 

huden. Grodhud hade alltså egenskapen att kunna absorbera vatten innanför sig. Att ha 

vätska innanför en yta var en av definitionerna som framlades av Jensen, Legakis och Julie 

Dorseys (1999) definition av våthet. Däggdjur såsom människor har ofta hud som aktivt 

förhindrar att vatten absorberas. För att på ett så effektivt sätt kunna följa Jensen, Legakis 

och Julie Dorseys modell vid utformningen av artefakten valdes då grodhud så att detta 

stadie av våthet kunde representeras på ett realistiskt sätt. 

En faktor som togs upp inför enkäten och utförandet av studien, var de tekniska olikheter 

som kan manifesteras vid användandet av olika datorer. Respondenterna för enkäten skulle 

kunna fylla i den över ett vitt spritt spektrum av hårdvara. Eftersom arbetet till stor del 

byggde på färger och ljussättning skulle detta ha kunnat haft en effekt på enkätens resultat. 

Olika skärmar kan nämligen gestalta färger och ljus på olika sett. En skärm kan få artefakten 

att se betydligt mörkare ut, medan en annan för den att se ljusare ut. Det är en oundviklig 

risk som kan rationaliseras med att det är mycket otroligt att resultatet skulle ha 

manipulerats åt ett enstaka håll. Med så många strikt olika hårdvaror ute i världen så kan 

man anta att resultatet kommer marginaliseras och att förändringarna från respondent till 

respondent kan avsättas ifall tillräckligt många svarar på enkäten. Vissa respondenter 

kanske såg varelsen som mörkare men då kommer samtidigt vissa respondenter ha sett den 

som ljusare, de neutraliserar varandra. 

På liknande sätt hade plattformen som enkäten besvarades på kunnat spela in i hur 

artefakten upplevdes. Eftersom den spreds digitalt hade respondenterna potentiellt kunnat 

svara på den med telefoner och surfplattor. Detta medför att artefakten kan ha visats i ett 

mindre format, detaljer såsom grodhudens yta skulle då blivit svårare att uppfatta. Detta var 

som följd av valet av metod. Man kan i en enkätstudie inte kontrollera de förhållanden som 

respondenten besvarar enkäten under. Det som kunde göras var att beakta riskerna och 

potentiella felkällor och ha dem i åtanke när data sammanställdes och analyserades. 

Nedan följer den slutgiltiga versionen av artefakten där de två bildserierna visas sida vid 

sida. Sammanfattningsvis har artefakten utformats med hjälp av den tidigare forskningen 

som diskuterades i bakgrundskapitlet samt en guide och research kring det praktiska 

arbetet. Överlag uppfyllde artefakten de mål som krävdes för att studien skulle vara 

genomförbar. Högupplösta bilder av artefakten kan hittas i Appendix A och Appendix B. 
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Figur 9. Den färdiga artefakten 
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5 Utvärdering 

 

Syftet med arbetet var att undersöka om betraktarens uppfattade hotfullhet av en varelse 

förändrades om varelsens yta gestaltades i olika grader av våt- och torrhet. Arbetet valde att 

använda begreppet ”hotfullhet” då det är ett bredare begrepp som kan innefatta en mängd 

känslor, såsom avsky, äckel och fruktan m.m. För att undersöka detta skapades en serie av 

bilder gestaltandes en och samma varelse där endast varelsens grad av våt- och torrhet 

förändrades. En kvantitativ enkät utformades och publicerades främst på internetforum för 

skräckintresserade. Nedan, i detta kapitel presenteras den kvantitativa undersökningen och 

de resultat som hämtades ur enkäten, samt en redovisning av den pilotstudie som 

genomfördes inför skapandet av enkäten.  

5.1 Presentation av undersökning 

5.1.1 Utformning av enkät 

Enkäten (Appendix C) publicerades först på ”reddit.com/r/horror”, facebook-gruppen 

”Horror Movie Addicts” och över twitter med nyckelord som relaterade till skräck. För att få 

ihop tillräckligt med svar publicerades enkäten sedan även i mer generella dataspelsforum. 

Enkäten presenterades med en beskrivning som informerade respondenterna om att 

enkäten var kopplad till ett examensarbete på kandidatnivå inom en dataspelsutbildning. 

Arbetets syfte och frågeställning presenterades inte då man ville att respondenterna skulle 

genomföra enkäten utan förutfattade meningar. Enkätens titel var ”Study of Perceived 

threat” då man inte ville berätta om kopplingen till ytor eller våt- och torrhet. Enkäten var 

utformad på engelska då majoriteten av målgruppen var engelsktalande. Alla frågor var 

obligatoriska med undantag för en fritextfråga. 

Enkäten skapades i GoogleForms (Google 2018). Frågorna i enkäten var indelade i ett antal 

”kapitel”, detta eftersom frågorna behövde förfalla i slumpad ordning. Att visa bilderna i 

slumpad ordning var viktigt för att undvika att svaren färgades av ordningen som bilderna 

presenterades. Man ville samtidigt styra upp vilka frågor som visades först respektive sist. Så 

i varje kapitel presenterades frågorna i slumpad ordning, samtidigt som kapitelordningen 

var förutbestämd. 

Det första kapitlet innehöll frågor kring respondenternas kön och ålder. Dessa presenterades 

som svarsalternativ där respondenterna fick kryssa i det alternativ som stämde överens på 

dem. Därefter visades bilderna från bildserien med mättade färger i slumpvis ordning. 

Respondenterna fick svara på en skala av 1–9 hur fredlig respektive hotfull de upplevde 

varelsen. 1 stod för ”Not threatening at all” och 9 stod för ”extremely threatening”. Kapitlet 

efteråt var upplagt på samma sätt fast med bilderna från bildserien med omättade färger. 

Efter frågorna om hotfullhet presenterades en frivillig fritextfråga där respondenterna 

ombads motivera sina svar och berätta ifall de upptäckte någon skillnad i hotfullhet mellan 

bilderna, och i sådant fall vad. Frågan var formulerad:” Why did you answer the way you 

did? Did the pictures appear more or less threatening to you? If so, why?”.  

De sista två kapitlen i enkäten bestod av frågor kring hur våt respektive torr respondenterna 

uppfattade varelsen i de olika bildserierna.  
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5.1.2 Pilotstudie 

Innan webbenkäten publicerades utfördes en pilotstudie där två respondenter observerades 

när de svarade på enkäten. Syftet med pilotstudien var att upptäcka och åtgärda eventuella 

brister i studiens material och utformning.  

Enkäten i pilotstudien hade 3 kapitel där den första delen innehöll frågorna om 

respondenternas kön/ålder. Det andra kapitlet innehöll alla 10 bilder från båda bildserierna, 

de presenterades i slumpad ordning och respondenterna ombads svara på hur hotfull de 

uppfattade varelsen. Den sista delen innehöll samma fritext fråga som i den färdiga enkäten; 

“Why did you answer the way you did? Did the pictures appear more or less threatening to 

you? If so, why?” 

Observerbart var att respondenterna inte tyckte sig se någon skillnad på vissa av bilderna. 

De ansåg sig se samma varelse i alla bilder och deras upplevda hotfullhet ändrades inte alls 

förutom när de ”mycket våta” versionerna visades. Resultatet från pilotstudien analyserades 

och sammanfattades till ett antal potentiella problem. 

1. Bilderna upplevdes för lika vilket förvirrade respondenterna. 

2. Det fanns en väldigt liten förändring i upplevd hotfullhet över bildserierna. 

Åtgärden som togs för att motverka det första observerade problemet var att separera de två 

bildserierna så att man inte blandade bilder emellan dem. Att se den ”torra” bilden i den 

omättade bildserien och sedan visas den ”torra” bilden i den mättade bildserien skulle 

definitivt kunnat skapa mer förvirring än nytta. Möjligheten att skillnaderna i bilderna 

fortfarande var för små fanns, men man hoppades att denna lösning skulle vara tillräcklig för 

att åtgärda respondenternas förvirring. 

Det är egentligen fel att kalla det andra observerade problemet för ett problem. Då detta 

arbete vill undersöka ifall det finns en relation till upplevd hotfullhet i ytegenskaperna våt- 

och torrhet, det är mycket möjligt att det inte existerar en sådan koppling och att det var det 

som syntes i svaren till pilotstudien. Den farhåga som fanns var egentligen att våt- och 

torrheten inte hade gestaltats tillräckligt väl i artefakten. För att försäkra sig om att 

respondenterna upplevde varelserna som olika grader torr/våt så kompletterades enkäten 

med en fråga kring hur torr respektive våt respondenterna upplevde varelserna på bilderna. 

Detta gjorde enkäten längre, men eftersom frågorna till majoritet fortfarande bara bestod av 

flervalsfrågor så ansågs den generella tiden att besvara enkäten fortfarande som låg. 
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5.2 Allmän information om respondenterna 

Totalt svarade 110 respondenter på enkäten. Av dessa 110 respondenter var 61st män och 

49st kvinnor, könsalternativet ”Other” fick inga svar i enkäten. Majoriteten av 

respondenterna befann sig i åldersspannet 17–25 år. 73 respondenter svarade att de var 

emellan 17–25 år, vilket motsvarar 66% av alla respondenter. 22 respondenter befann sig 

emellan åldrarna 26–35 år, åtta respondenter emellan 36–45 år, fyra emellan 46–60 år, två 

stycken svarade 61+ år och en av respondenterna var emellan 10–16 år. 

Tabell 4. Könsfördelningen hos respondenterna 

 

Tabell 5. Åldersfördelning hos respondenterna 

 



 27 

5.3 Resultatredovisning 

I detta kapitel presenteras resultatet från webbenkäten. Kapitlet har delats upp i flera 

underrubriker för att göra det tydligt vad för data som presenteras. Kapitlets utformning 

följer samma ordning som enkäten. Enkätens utformning går att observera i Appendix C. 

5.3.1 Resultat av upplevd hotfullhet 

Nedan följer resultatet från frågorna där respondenterna ombads svara hur hotfull de 

upplevde varelsen på en skala av 1–9. Där 1 stod för ”Not threatening at all” och 9 stod för 

”Extremely threatening”. 

 

Tabell 6. Tabellen visar respondenternas svar på hur hotfulla de upplevde versionerna 

”Torr” i båda bildserierna. 

 

Tabellen ovan visar resultatet av respondenternas svar kring deras upplevda hotfullhet av 

den ”Torra” versionen av varelsen i bildserierna. Tydligt i tabell 6 är att det finns en stor 

spridning i svaren, där vissa respondenter har tyckt att den var extremt hotfull, medan andra 

tyckt att den inte var hotfull alls. Flest svar finns kring mitten av skalan. 
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Tabell 7. Tabellen visar respondenternas svar på hur hotfulla de upplevde versionerna 

”Nästan torr” i båda bildserierna. 

 

Tabell 7 visar resultatet från versionerna ”Nästan torr” av bildserierna. Även i den tabellen är 

svaren spridda, men kurvan har nu flyttats mer åt höger. Med flest svar liggandes kring 5/7 

på skalan. Det finns alltså tydliga förändringar i svaren om man jämför emellan de olika 

bilderna. 

 

Tabell 8. Tabellen visar respondenternas svar på hur hotfulla de upplevde versionerna ”Lite 

våt” i båda bildserierna. 

 

Tabell 8 visar resultatet från versionerna ”Lite våt” av bildserierna. Här tycks kurvan flytta 

sig ytterligare åt höger. Noterbart är även att den mättade versionen har fler svar på den 

vänstra sidan av skalan jämfört med den omättade versionen. 
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Tabell 9. Tabellen visar respondenternas svar på hur hotfulla de upplevde versionerna 

”Våt” i båda bildserierna. 

 

Tabell 9 visar resultatet från versionerna ”Våt” av bildserierna. Kurvan av svaren har inte 

flyttat sig särskilt dramatiskt ifrån tabell 8. Svaren visar även att den mättade och omättade 

bilden har väldigt liknande svar med varandra i denna version. 

 

Tabell 10. Tabellen visar respondenternas svar på hur hotfulla de upplevde versionerna 

”Mycket våt” i båda bildserierna. 

 

Tabell 10 visar resultatet från versionerna ”Mycket våt” av bildserierna. Slutligen ser man 

här att kurvan har rört sig ytterligare åt höger, men att det fortfarande finns respondenter 

som svarar på lågt på skalan. 
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5.3.2 Resultat av fritextfrågan 

Av de 110 respondenterna, svarade 85 st på den frivilliga fritextfrågan. Frågan var: “Why did 

you answer the way you did? Did the pictures appear more or less threatening to you? If 

so, why?” Samtliga fritextsvar har sammanställts i Appendix D. I det här kapitlet framställs 

en översiktlig sammanfattning av dessa svar. 

De 85 svaren är på många sätt väldigt spridda. Det tycks finnas många delade åsikter om vad 

som påverkar den upplevda hotfullheten. Av de 85 personerna som svarade på frågan skrev 

26st explicit att det var våtheten som ökade deras upplevda hotfullhet. Det kan nämnas att 

en betydande större andel kommenterade på att slemmet/våtheten var det som förändrades 

i bilderna, men i många av svaren saknades klartext på om detta påverkade deras upplevda 

hotfullhet. Exempel på svar där de svarade att våtheten påverkade deras upplevda hotfullhet 

var: 

” The more dripping stuff there was, the more threatening it appeared. It reminded 
me of acid. Also, the darker/more shaded the monster was, the scarier it was.” 
Respondent 13. 
 
” The slime added to the threat” Respondent 64 

“slimy is gross, and it feels like it´s more biological and and could infect, possibly.” 

Respondent 78 

Vissa av svaren nämnde andra anledningar till varför de upplevde varelsen som hotfull. 

Ingen av dessa anledningar fick en betydande andel svar men det kan vara relevant att belysa 

dem. Av de olika anledningar som gavs, så var den mest framstående bland detta urval hur 

skillnaden i färgmättnad påverkade resultatet, samt formen och mängden tänder på 

varelsen. Totalt beskrev 14 respondenter någon annan anledning förutom våthet/slem som 

faktorn bakom deras upplevda hotfullhet. Exempel på sådana svar var: 

“It just has alot of teeth. The amount of slime didnt really make a differance for me.”  
Respondent 76 
 
“In my opinion the lighting/slimyness of the creature is less important than the shape 

or discerning feature IE: teeth, claws etc when determining how threatening it looks.” 

Respondent 43 

“I found that darker colours made it more threatening, perhaps is has to do with me 
thinking it was darker in the space we occupated... I also noticed a tendency to 
increase the threat the longer I took the test, and I don't know if it's from me 
pecieving the later images as scarier or me just getting scared from staring at them 
for so long. 
 
I think relative size would have a huge impact on threat level, but I just went for 
what I intuitively thought it's size was.” Respondent 75 

 
En andel av respondenterna beskrev hur de inte såg någon skillnaden emellan bilderna. 
Totalt så beskrev 14 av de 85 fritextsvaren hur de inte upplevde någon skillnad i bilderna. 
 

“They were all too similar too each other” Respondent 35 
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“Såg ingen skillnad mellan bilderna, samma bild om och om ingen ” Respondent 55 
 
“It's all the same creature.” Respondent 79 

 

Det fanns även svar som kopplade till känslor av äckel och avsmak, inte nödvändigtvis 

hotfullhet. Exempel på sådana svar var: 

“The shine added made the creature seem more disgusting and made me less likely 

to tuch it, not that the likelyhood of that was verry big in the begining.”  Respondent 

52 

“Slimy= More disgusting and intimidating.” Respondent 25 

I övrigt fans det några svar som inte berättade något av värde för undersökningen. Med det 

menas svar som inte kunnat analyseras utan att behöva göra egna antaganden och 

tolkningar, vilket vill undvikas. Exempel på sådana svar var: 

” some were spookier than others” Respondent 8 
 
”Slime is 2 spooky 4 me” Respondent 29 
 
”Scary gue” Respondent 45 

 

5.3.3 Resultat av upplevd våt- och torrhet 

Nedan följer tabeller som visar resultatet från frågan av hur torr/våt respondenterna 

upplevde varelsen på en skala av 1 till 9. Där 1 stod för ”Completely dry” och 9 stod för ”Very 

wet”. Det som syns i tabellerna är att respondenterna visar en ökad nivå av upplevd våthet 

med varje bild i bildserien. Där versionerna ”Torr” och ”Mycket våt” har de mest 

koncentrerade svaren på respektive ände av skalan. 
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Tabell 11. Tabellen visar respondenternas svar på hur torra eller våta de upplevde 

versionerna ”Torr” i båda bildserierna. 

 

 

Tabell 12. Tabellen visar respondenternas svar på hur torra eller våta de upplevde 

versionerna ”Nästan torr” i båda bildserierna. 
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Tabell 13. Tabellen visar respondenternas svar på hur torra eller våta de upplevde 

versionerna ”Lite våt” i båda bildserierna. 

 

 

Tabell 14. Tabellen visar respondenternas svar på hur torra eller våta de upplevde 

versionerna ”Våt” i båda bildserierna. 
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Tabell 15. Tabellen visar respondenternas svar på hur torra eller våta de upplevde 

versionerna ”Mycket våt” i båda bildserierna. 

 

5.4 Analys av resultat 

Tabell 4 visade att svarsgruppen är relativt jämt fördelad över könen, med ett tiotal fler 

manliga respondenter än kvinnliga. Av respondenterna uppgav 73 stycken att de var emellan 

åldrarna 17–25. Att denna åldersgrupp var så pass utspridd kan bero på att studien riktade 

sig åt onlineforum och att denna åldersgrupp använder sig av dessa forum mer än 

äldre/yngre individer.  

Det kan vara svårt att avläsa skillnader mellan grafer med blotta ögat, att därför använda sig 

av medelvärdet av svaren kan göra det lättare att analysera och jämföra dem. I tabell 16 har 

medelvärdet av svaren på hotfullhetsfrågan för alla bilder räknats ut och ställts upp bredvid 

varandra. T.ex. så kan man se att medelvärdet av svaren på version ”Torr” i den mättade 

bildserien var 4.65. Den beskrivande statistiken som tagits fram visar att i takt med att 

varelsen blir våtare, enligt den tilltänkta utformningen, så ökar medelvärdet av den upplevda 

hotfullheten hos respondenterna. Skillnaden i medelvärde är dock inte särskilt stor emellan 

bilderna. Den största förändringen i upplevd hotfullhet sker vid övergången från ”Torr” till 

”Nästan torr” i båda bildserierna. Man kan även avläsa att bildserien med omättade färger 

upplevdes marginellt mer hotfull än bildserien med mättade färger. 
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Tabell 16. Medelvärdena av svaren för varje bild i frågan om upplevd hotfullhet 

 

Ökningen i upplevd hotfullhet tycks vara gradvis men marginell, den upplevda hotfullheten 

verkar huvudsakligen grundas i andra egenskaper hos varelsen såsom dess utseende, 

kroppsspråk, och färg. Zammitto (2005) kom fram till i sin efterforskning att bilder med 

lägre färgmättnad upplevdes som mer hotfulla än bilder med hög färgmättnad. Detta verkar 

även stämma överens med bilderna i mitt arbete, där bildserien med låg färgmättnad hade 

ett lite högre medelvärde av upplevd hotfullhet i samtliga bilder. Det är en noterbar skillnad i 

tabellen men samtidigt är resultaten inte långt ifrån varandra. Om man hade sänkt 

färgmättnaden ytterligare hade klyftan kanske blivit längre emellan bildserierna. Väsentligt 

är att i båda bildserierna syns samma ökning av hotfullhet i takt med att varelsen blir våtare. 

Svaren från fritextfrågan stödjer ytterligare hur det finns andra faktorer som huvudsakligen 

avgör en varelses upplevda hotfullhet. Då många av svarade andra mer allmänna egenskaper 

om varelsen som anledningen till varför de upplevde den som hotfull. Ett svar som 

exemplifierar denna hypotes var svaret: “In my opinion the lighting/slimyness of the 

creature is less important than the shape or discerning feature IE: teeth, claws etc when 

determining how threatening it looks.” (Respondent 43). Dessa egenskaper, eller liknande 

egenskaper spelade förmodligen en stor roll i vart varelsens hotfullhet grundades i tabellen. 

Om man tänker bort skillnaden i hotfullhet mellan de våta/torra varianterna, så ligger alla 

medelvärden ungefär kring samma område, 5–6 på skalan av upplevd hotfullhet. Det hade 

varit intressant att undersöka om förändrade grundegenskaper skulle påverka 

medelvärdena, och om samma ökning i hotfullhet hade funnits oavsett varelsens 

grundegenskaper. 



 36 

Samtidigt så visade fritextsvaren att den ökade våtheten gjorde varelsen tydligt mer hotfull i 

vissa respondenters ögon. Många av dem som skrev svar som beskrev detta, relaterade 

hotfullheten till avsmak och äckel, som gjorde att de ville hålla sig borta ifrån varelsen. 

Andra respondenter visade inte alls denna tankegång vilket leder en till att fråga sig ifall 

kopplingen till äckel och hotfullhet inte är självklar. Det kan vara så att vissa individer 

påverkas mer av äckelkänslor och kopplar då således dessa mer till hotfullhet än andra. 

Oavsett vad respondenterna trodde sig tycka, så visar medelvärdena av svaren att den 

upplevda hotfullheten ökade rent allmänt. Detta lyfter även frågan om hur 

omedveten/medveten denna tankeprocess är, och hur lätt det är för en respondent att svara 

sanningsenligt på en webbenkät. Det är dock något som inte kan besvaras i detta arbete.  

Den beskrivande statistiken som tagits fram kring frågan om hur våt respektive torr 

respondenterna uppfattade bilderna har sammanställts i tabell 17 nedan. Statistiken visar att 

medelvärdet av respondenternas upplevda våthet ökar med varje version av varelsen. 

Versionerna som skapades för att upplevas som mest våta fick de högsta medelvärdet på 

upplevd våthet av bilderna. På version ”Torr” och version ”Nästan torr” av varelsen så 

upplevdes bilderna med mättade färger som marginellt våtare än de omättade. Från 

versionen ”Lite våt” och vidare så skiftade det till att bilderna med omättade färger 

upplevdes som mer våta än bilderna med hög färgmättnad. Det blev ett relativt litet hopp i 

upplevd våthet emellan versionerna ”Lite våt” och ”Våt”. 

 

Tabell 17. Medelvärdena av svaren för varje bild i frågan om upplevd våt- och torrhet 

 

Den beskrivande statistiken som presenteras i tabell 17 visar att respondenterna upplevde att 

våt- och torrheten av varelsen ökade i takt med den tilltänkta utformningen. Det finns en 

betydande skillnad i upplevd våthet från majoriteten av bilderna, men hoppet från ”Lite våt” 
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till ”Våt” är betydligt mindre i båda bildserierna. Den stora skillnaden emellan de ”Lite våta” 

och de ”Våta” bilderna var att de ”Våta” bilderna var mörkare i enlighet med modellen från 

Jensen, Legakis och Dorsey (1999). Jensen, Legakis och Dorsey menade att ett av sätten som 

en yta kan vara våt på, är om vätska absorberas innanför ytan. Detta får då ytan att uppfattas 

som mörkare bland annat. De använde sig av en sandstrand som ett tydligt exempel för att 

visa påvisa detta. Resultatet från det egna arbetet kan tyda på att artefakten inte gjordes 

tillräckligt mörk för att respondenterna skulle upptäcka skillnaden. Det kan också tyda på att 

göra en yta mörkare inte får den att upplevas som mer våt ifall ytan sitter på en levande, 

organisk varelse. Det är i teorin kanske lättare att tolka en yta av sand som blir mörkare än 

en varelse som i artefakten.  

Det som kan härledas om man jämför tabellerna 16 och 17 är att medelvärdet av den 

upplevda hotfullheten inte ändras i samma takt med medelvärdet av upplevda våtheten. 

Trots att tabellen för den upplevda våtheten har stora skillnader, så är skillnaderna i den 

upplevda hotfullheten alltid gradvis. 

Statistiken visar en ökning av hotfullhet när man beräknar medelvärdet av varje fråga men 

som exemplifieras i tabell 6 och 7 så är resultaten väldigt spridda. Vissa upplever varelsen 

som 1 av 9 på hotfullhetsskalan och andra upplever den som 9 av 9. På samma sätt som 

Oum, Lieberman och Aylward (2011) hittade kopplingar till avsmak i sin taktila studie så 

finns här kopplingar till avsmak i relation till våta ytor. Den hypotes som skulle kunna 

formas från resultaten är att vissa människor kopplar ”äckelkänslor” till hotfullhet medan 

andra människor inte gör det. När man ser på det större perspektivet så tycks det finnas 

kopplingar till att ökad våthet på en varelse kan öka dess upplevda hotfullhet, men om man 

går ner på individnivå så skiftar och beror svaren väldigt mycket på individens värderingar 

(medvetna eller omedvetna) kring ämnet. 

5.5 Slutsatser 

Arbetet ville undersöka om det fanns en koppling till hotfullhet i ytegenskaperna våt och 

torr, för att kunna applicera detta i framtida skräckspel eller liknande forskning. 

Frågeställningen som låg som grund för detta arbeta var: Hur hotfull uppfattar betraktaren 

en varelse med olika grader av våta alternativt torra ytegenskaper, genom enbart visuell 

perception?  

Studien visade att individer kan uppfatta en ytas våt- och torrhet genom att enbart studera 

den visuellt. Undersökningens sammanställda, beskrivande statistik visar på att det finns en 

koppling till upplevd hotfullhet i relation till våta och torra ytor. Resultatet visar att på 

samma sätt som Oum, Lieberman och Aylward (2011) klargjorde att våta ytor upplevdes som 

mer avsmakliga när man använder taktil perception, så upplevs våta ytor som mer hotfulla 

när enbart visuell perception används. Samma koppling påträffas när varelsen hade likväl 

mättade som omättad färgsättning.  

Inverkan som våtheten tycktes ha på den upplevda hotfullheten verkade dock vara relativt 

liten, och varelsens utformning hade troligen större inverkan på dess uppfattade hotfullhet. 

Det var också tydligt att vissa individer inte såg någon skillnad i upplevd hotfullhet. 

Människor som kopplar avsmak och äckel till hotfullhet påverkas troligen starkare av 

förändringarna. Det är rimligt att anta att människor som drivs och påverkas mer av avsmak 

skulle påverkas mer av varelsens skiftande utseende. Men när man studerar medelvärdena 
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av svaren så syns att den upplevda hotfullheten av en varelse kan påverkas av hur våt 

respektive torr dess yta framställs. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1.1 Sammanfattning 

 

Arbetet ville undersöka om det fanns en koppling till hotfullhet i ytegenskaperna våt och 

torr. Detta undersöktes med enbart visuell perception. Detta i syfte att skapa en större 

förståelse för vad människor upplever som hotfullt, för att senare kunna applicera det i 

skapandet av skräckspel eller liknande forskning.  

Efterforskningen som gjordes inför arbetet syftade främst till att definiera de begrepp som 

kom att användas i studien. En klar och tydlig definition av våt- och torrhet sammanställdes 

och användes vid utformningen av artefakten i genomförandet. 

Målet med arbetet var att undersöka ifall betraktarens upplevda hotfullhet av en varelse 

förändrades om man enbart ändrade på varelsens ytegenskaper för att gestalta olika grader 

av våt- och torrhet. Frågeställningen för arbetet var: ”Hur hotfull uppfattar betraktaren en 

varelse med olika grader av våta alternativt torra ytegenskaper, genom enbart visuell 

perception?” En kvantitativ webbenkät användes för att samla in data för undersökningen 

och beskrivande statistik tillämpades vid tolkningen och sammanställningen av svaren. 

Svaren från 110 respondenter visade att respondenterna kan uppfatta hur torr, respektive våt 

en varelses yta är genom enbart visuell perception. Den beskrivande statistiken som 

skapades visade att bilderna som designats i syfte att ge intrycket av en högre grad av väta 

också hade högre medelvärden avseende respondenternas skattning av hotfullhet. Ökningen 

i hotfullhet följde dock inte samma struktur som den upplevda våtheten och förändringen i 

upplevd hotfullhet var marginell. Det fanns en spridning bland respondenterna, och det 

tycks klart att vissa respondenter inte alls upplevde någon skillnad i upplevd hotfullhet över 

de olika bilderna. Men sammanfattningsvis så visar data på att respondenterna upplevde en 

ökning av upplevd hotfullhet i takt med att varelsen blev våtare. 

 

6.1.2 Diskussion 

 

Den samhälleliga nyttan som kan utvinnas ur arbetet baseras främst i produktionen av nya 

skräckupplevelser, främst dataspel. Arbetet har försökt att forska kring människors 

uppfattade hotfullhet och hur den kan förändras beroende på en varelses ytegenskaper. En 

utökad kunskap i detta skulle kunna möjliggöra för kalkylerade beslut kring formgivningen 

av monster och fiender i sådana spel, för att optimera människors obehag. Det bör påminnas 

att en större förståelse för vad människor upplever som obehagligt medför en del etiska 

problem. Om sådan kunskap missbrukas kan människor fara illa, men i spel och media 

designat för en vuxen och villig publik så ger detta arbete dem lite mer förståelse för de 

verktyg som finns till hands. 

På grund av forskningsarbetets utformning och frågeställning fanns det relativt få moment 

som hade kunnat skapa forskningsetiska problem. Eftersom man har undersökt hotfullhet, 

som skulle kunnat relateras till och skapa känslor av obehag i testpersonerna så har det varit 

av vikt att målgruppen är anpassad för studien. Genom att använda sig av internetforum för 
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skräckintresserade så antas att respondenterna har en större tolerans och uppskattning för 

hotfulla intryck, samt att de är av en högre ålder. Chansen att väldigt små barn har befunnit 

sig på dessa hemsidor anses ha varit väldigt liten. Artefakten i sig har inte heller varit 

utformad för att ingjuta extrema känslor av obehag. 

Artefakten som skapades inför arbetet tycks på ett tillräckligt trovärdigt ha gestaltat de olika 

graderna av våt- och torrhet som behövdes för arbetet. Resultatet från studien visade att det 

verkar funnits en koppling till upplevd hotfullhet i relation till en varelses upplevda våthet, 

även om förändringen var marginell. Detta från en svarsgrupp av 110 respondenter, där 

målgruppen var skräckintresserade. En annan målgrupp med andra kulturella värderingar 

hade kanske producerat ett annat resultat i undersökningen. 

Detta resultat liknar de resultat som Oum, Lieberman och Aylward (2011) och Muris et al. 

(2007) fick i sina taktila studier, där våta ytor tolkades som mer avsmakliga och äckliga. I 

Muris et al’s fall så gjorde de även kopplingen emellan avsmak/äckel och rädsla. Det hade 

varit intressant att undersöka hur vidare den upplevda hotfullheten som uppmättes i denna 

studie är grundad i avsmak eller om den har rötter någon annanstans. I nuläget så användes 

”hotfullhet” som ett brett samlingsbegrepp, men man hade säkerligen kunnat gå in djupare 

och undersöka just vad det är för känslor som respondenterna känner vid observerandet av 

artefakten. 

Det finns dock ett antal problem med studien som bör diskuteras när man värderar studiens 

trovärdighet. Det första som bör nämnas är studiens omfång. Med endast 110 respondenter 

är det omöjligt att fatta några omfattande slutsatser. För att få en förståelse för mänskliga 

och kulturella tendenser som dessa, behövs betydligt fler svar om man med säkerhet ska 

kunna dra en slutsats. Det kan ju vara så att de 110 respondenterna som svarade på enkäten 

av ren slump hade de värderingar som visade sig i resultatet, och om man skulle fråga 1000 

respondenter skulle resultatet se helt annorlunda ut. I nuläget tjänar arbetet att belysa ett 

potentiellt intressant forskningsområde. Det är även av vikt att poängtera nackdelen med 

användningen av beskrivande statistik i undersökningen. Man kan med en sådan metod 

endast kartlägga just de respondenter som besvarade enkäten. Så även ifall fler respondenter 

hade samlats in, skulle en metod med analytisk statistik behöva användas för att kunna tolka 

resultatet som ett stickprov av en större befolkning. Analytisk statisk hade även gjort det 

lättare att undersöka korrelationer mellan olika variabler, samt säkerställa och stärka de 

slutsatser som fattats kring egenskapernas påverkan (Eriksson 1990). 

Ett annat problem som uppenbarade sig i studien är säkerställandet av målgruppen. Främst 

så publicerades enkäten på skräckforum, det ansågs därför inte nödvändigt att ha med en 

fråga som säkerställde att respondenten var med i målgruppen av skräckintresserade. För att 

få in tillräckligt med svar publicerades enkäten på ett fåtal andra, mer generella 

dataspelsforum. I nuläget är det svårt att säga hur många av respondenterna som har 

skräckerfarenhet och hur många som inte har det. Men minst 60 av respondenterna var av 

skräckintresse, då detta var antalet svar som samlades in under det första insamlingsstadiet, 

när endast skräckforum användes. Åsikter kring upplevd hotfullhet i målgruppen skulle även 

potentiellt kunna se väldigt annorlunda ut jämfört med andra grupper av människor. 

Skräckintresserade skulle kunna svara betydligt annorlunda än t.ex. romantikintresserade 

eller förskolelärare. Olika kulturer och värderingar kan påverka resultatet, men det är främst 

skräck och dataspels intresserade som skulle konsumera skräckspel, så det är logiskt att 

basera potentiella skräckspel på denna målgrupps värderingar. 
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En brist i studien var hur lättpåverkad enkäten var av plattformen den besvarades på. På 

grund av artefaktens utformning var många av skillnaderna i bilderna små och nyanserade. 

Om enkäten besvarades på en mobiltelefon så var det betydligt svårare att faktiskt upptäcka 

skillnaderna, och flera av respondenterna kommenterade att de inte såg någon skillnad i 

artefakten. Det var långt ifrån en majoritet som beskrev detta, men det är fortfarande en 

potentiell felkälla. Det hade kanske kunnat lösas igenom att uppmana respondenterna att 

svara på en datorskärm i enkätens introduktions text. 

Precis som Fleming (2013) påvisade i sitt arbete, så visade detta arbete på att visuell 

perception kan upptäcka och tolka ytegenskaper på egen hand. Resultatet av hur våt 

respektive torr respondenterna uppfattade artefakten visade att som helhet plockade 

svarsgruppen upp och kunde upptäcka skillnaderna i ytegenskaper. På individnivå visade det 

sig dock att många inte upptäckte skillnaderna i varelsens yta. Om detta berodde på att de 

svarade enkäten på en telefon eller att vissa respondenter helt enkelt inte kunde tolka ytan 

med visuell perception är svårt att avgöra. Men det öppnar golvet för framtida studier att 

undersöka olika individers kapacitet för visuell perception av ytor. 

 

6.1.3 Framtida arbete 

Arbetet skulle kunna användas vid designandet av skräckspel, som grund för att utforma nya 

monster och skräckmoment. Det skapar en ingång till en större förståelse för hur människor 

tolkar och värderar ytor och deras ytegenskaper. Detta skulle även kunna användas i andra 

typer av media för att på ett säkrare sätt kunna förmedla de känslor man vill få ut eller inte av 

misstag få ut till sin publik.  

Det finns många sätt som detta arbete skulle kunna vidareutvecklas forskningsmässigt. Med 

mer tid skulle man kunnat skapa flera olika varelser i olika stadier av våt- och torrhet för att 

undersöka om samma samband hittas på en varelse som t.ex. har päls som sin yta istället för 

grodhud. Det skulle ge större kredibilitet till resultatet om det visade sig att samma samband 

påträffas och ifall det hade visat sig finnas skillnader hade de varit relevanta att utforska. 

Det hade också varit väldigt intressant om man kunnat undersöka just vad det är som 

respondenterna uppfattar som hotfullt med bilderna och gå in djupare på de mentala 

processerna bakom deras svar. Är ökningen av hotfullhet medveten eller är det en 

omedveten process i respondenten? Att göra en kompletterande kvalitativ undersökning som 

använder sig av interjuver skulle kunna kasta nytt ljus över arbetets slutsatser. Man hade då 

kunnat undersöka ifall det är avsmak/äckel som driver fram hotfullheten i bilderna eller om 

det är något annat. En sådan metod hade även gjort det lättare att säkerställa de 

förhållanden som artefakten visas betraktaren. 
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Figur 1, Jensen, H., Legakis, J., Dorsey, J. (1999) Gestaltning av rendering av våta material. 

Rendering of Wet Materials. Rendering Techniques’99, ss 273–281. 

Figur 2, Privat bild (2018) Kollage av referenser för grodhud. Skövde: Högskolan i Skövde 
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Appendix A -  Den färdiga artefakten. Den mättade 
bildserien 

 

”Torr” 

 

”Nästan torr” 
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”Lite våt” 

 

”Våt” 
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”Mycket våt” 
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Appendix B -  Den färdiga artefakten. Den omättade 
bildserien 

 

”Torr” 

 

”Nästan torr” 
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”Lite våt” 

 

”våt” 
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”Mycket våt” 
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Appendix C -  Enkäten 

 

Enkäten inleddes med frågor kring respondenterna. 
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Därefter presenterades den omättade bildserien (alla fem bilder) i slumpad ordning, och 

respondenterna fick svara på samma fråga för varje bild. 
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Efter den omättade bildserien (alla fem bilder) presenterades på detta vis presenterades den 

mättade bildserien på samma sätt.
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Sedan följde den frivilliga fritextfrågan. 

 

 

Därefter presenterades den mättade bildserien (alla fem bilder) och respondenterna fick nu 

svara på hur torr/våt de upplevde varelsen. 
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Slutligen presenterades den omättade bildserien (alla fem bilder) och respondenterna fick 

svara på hur torr/ våt de upplevde dessa bilder. 
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Appendix D -  Fritext svar 

1. Why did you answer the way you did? Did the pictures appear more or less threatening  
to you? If so, why?  

2. Det är något med att slemmet gör det mer obehagligt dock vet jag inte riktigt varför.  

 
3. I like things in order. 

 
4. Was too distracted by the vaginal nature of the creature to find it too threatening. 

Adding a small amount of slime made it worse while adding quite a bit helped to 
distract from the fact.  
 

5. The saliva made it more threatning 

 
6. Slime made it appear more threatening 

 
7. The pictures were the creature looked like it was drooling, were more threatening. But 

The picture, were it looked like it was dripping, didn’t seem so threatening, just looked 
wet 

 
8. some were spookier than others 

 
9. The pictures looked like an animated creature. Animation is not threatening to me. 

Shrug. They look like cartoons. 
 

10. They were all the same.  the only difference is the amount of saliva in the images and 
sometimes color changes.  It's more or less the same creature.  The creature itself is 
terrifying despite color/saliva amount 

 
11. I don't believe in monsters or aliens, so I just don't find the image all that frightening. 

 
12. It remained the same level of threatening 

 
13. The more dripping stuff there was, the more threatening it appeared. It reminded me of 

acid. Also, the darker/more shaded the monster was, the scarier it was. 
 

14. Seemed ludicrous, slow moving... more disgusting than scary. 
 

15. I like the slime on the monsters  
 

16. It's the same damn creature with different amounts of goo.. I don't think goo in 
increases the threat level. 

 
17. More saliva != More threatening 

 
18. Though I have a hard time understanding the exact purpose if the point you're trying to 

make in your thesis. I did think it was a cool drawing! And good luck! 
 

19. Answered based on it's appearance,  assumed capabilities to cause harm (sharp teeth) 
the creatures stance and my lack of knowledge  on the nature of the creature. 
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20. Those that were more slimey appear more threatening as they look like raging beasts 
who chew frag. But the most slimy ones looked more like they have bad hygiene or are 
out in a really hot day 

 
21. The ones with more vivid colours seemed less threatening since it gives of a more 

"happy" impression 

 
22. A balance of being revolting without going so far as to make it ridiculous makes it scary 
23. More slime felt more threatening. The lighter and less detailed ones also felt less scary.  

 
24. The creatures that had "saliva" appeared more threatening since it made them look 

more foreign and rabid. 
25. Slimy= More disgusting and intimidating. 
26. The change in lighting and amount of fluids covering the creature didn't matter to me; 

the fundamental design of the monster was terrifying enough to always warrant the 
same response. 

 
27. Varelsen kändes för mig läskigare ju mer genomarbetad bilden framstod, föredrog 

versionen som varken hade för mycket/ för lite slem. Den med massa slem kändes lite 
överdriven och galen. Det läskigaste hos varelsen var munnarna/ dem vassa tänderna. 
Versionen där slemmet var applicerat och fokuserat bara kring dem delarna förstärkte 
obehagskänslan, för mig känns den då mer genomtänkt istället för att fokuset hamnar 
på hela varelsen. 

 
28. The more slime, the more threatheing it seemed! 

 
29. Slime is 2 spooky 4 me 

 
30. Mer gift, mer hot  

 
31. The creature seems very threatening, but extreme salivation indicates that it is hungry - 

and as its teeth are predator-sharp, I would assume my life is in danger if I saw it in real 
life.  

 
32. So many versions but still the same monster to me. It was more unpleasant in the 

beginning and with the shinyness etc (was it spit or venom or sweat, you don't know but 
it looks unpleasant), on the second page you were kind of done with the monster and 
they felt the same. The design was still unpleasant but too many (and too similar) 
versions 

 
33. Tyckte de som var blöta var lite mer jobbiga att titta på 

 
34. no matter how slimey, if i had met that thing i the forest i would piss my pants 

immediately  
 

35. They were all too similar too each other 
 

36. I honestly didn't see much difference between the pictures, except the extra secretions. 
Of course I can tell that you've tried to change lighting, saturation and so on to see if you 
get different reactions from it, but I don't think it really did. The only thing that made 
me choose another number was because some felt slightly less 'real' due to the lighting, 
so that's at least something! 
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37. More slime and more contrast in colours and light gave a more unsettling appearance. 
The one that was covered in slime was very disturbing and scary and thus felt like a 
bigger threat. The smoother and softer colours made it less threatening. 

 
38. None of them were particularly threatening, although the slime does make enhance the 

threatening-ness a bit. 
 

39. The first two were distinguishable by the amount of fluids, after that I got used to the 
creature. 

 
40. The creature was pretty neutral to me with it's round forms and bright color. And the 

only ones that really stood out were the pictures with the heavy amount of drool, it 
made it seem more disgusting, so I guess a little bit more threatening? But not much. 

 
41. If the mouths are watering, it feels more like it's gonna eat me. 

 
42. There was very little difference between, I had a hard time assessing the threat-level on 

a 1-10 scale. "In what way is 3 different to 4?" I suggest using a 5 or 7-point likert scale 
instead. 

 
43. In my opinion the lighting/slimyness of the creature is less important than the shape or 

discerning feature IE: teeth, claws etc when determining how threatening it looks.  

 
44. Ju mer slem desto mindre trevliga såg de ut. Samt mer specifikt så gjorde mycket slem i 

munnen att de såg hungriga ut/ ser ut att vara redo att äta mig. Andra sidans monster 
tyckte jag var generellt var mindre obehagliga än den första för att färgerna var starkare. 

 
45. Scary gue 

 
46. The teeth felt like the most threatening part of it. The double mouths and lack of visible 

sensory organs made it feel less threatening, as I have to assume it’s bumbling about 
blindly and is unable to eat or digest anything.  
 
The lack of fur made me think think that the creature might be diseased = more 
threatening. 
The creature’s skin color made it hard to believe it could be from anything but a 
videogame as I don’t know of any creatures with green skin.  
 
I thought the sweaty one had rabies or something.  
 
It looked like a smiling dog when the sharpness of the colors were reduced.  
 
The creature felt less threatening after seeing it a few times and starting to think about 
the realism of it. It became less threatening as I started to have a harder time believing 
in it. 

 
47. Slippery monsters are scary - reminds you of other slippery animals in real life that you 

either find nasty of scary. The more real the painting (more realistic coloring) the more 
scary it is. And when it has too bright colors it looks more cartoonish.  

 
48. They all felt basically the same 

 
49. De bilder med kallare toner skulle jag säga är automstiskt lite mer skäckfulla då jag är 

van vid att se monster i den färgskalan. De färgglada bilderna känns med lugna eller 
lekfulla.  
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50. I didn't feel much difference between the creatures but I found the overly wet and overly 

dry variants less threatening since they looked less believable. 
 

51. The liquids coming off the body remind me of the typical monster, disgusting creature 
drooling to get a taste of your flesh. The highlighting gave the creature a more standout 
figure and made it more menacing than the ones without. 

 
52. The shine added made the creature seem more disgusting and made me less likely to 

tuch it, not that the likelyhood of that was verry big in the begining.  

 
53. The creature appeared more hungry and therefor threatening when there was 

saliva/drool from its mouth 
54. Most likely due to amount of saliva. 

 
55. Såg ingen skillnad mellan bilderna, samma bild om och om ingen  

 
56. Kombinationen av måttlig mängd slem och den (som jag tycker) ganska otympliga 

kropp som monstret har gör att den känns ganska ointelligent, mer att den går på 
animaliska instinkter. Utan slem gör att den känns lite mer som någon sorts void-
creature, vilket jag uppfattar som mer hotfullt.Med väldig mängd slem känns monstret 
som helt bortom egen kontroll och mer oförutsägbar, vilket också tillför hotfullt uttryck. 

 
57. Detaljerna var såpass små att det inte blev en större förändring. Därför är hotnivån 

likvärdig på varje bild. Hade det varit olika motiv eller varelser så hade svaren 
förmodligen varit annorlunda. 

 
58. I think all of them seemed pretty much similarly threatening because im freaked out by 

having to deal with (note: deal with, not just looking at) any kind of bug pretty much. So 
having to deal with this thing would freak me out. Having it coming towards me 
wouldnt be great either how slimey or not slimey it was. Lol! Good luck with the paper :) 

 
59. The completely dry one felt as if it's appetite wasn't as big, while the others mouths 

seemed to water at the thought of me. 
 

60. It was almost the same picture all over, just a few difference beteende them 
61. The shadows and texture was little different. But the amont of "sweat" was the big 

different.  

 
62. The thing that distinguished the more intimidating pictures from the others was the 

slime. Because it made it look more vicious and disgusting 
 

63. When you could see some kind of liquid coming from it, it kinda looked more 
poisonous. Without it it looked like it only would bite a little but with it, it felt more like 
it would kill you 

64. The slime added to the threat 

 
65. Those with more depths in them felt more realistic and thus more frightning. Those 

without felt more ’cartoon’ ish and such less intimidating. 
 

66. all of them fell threatening, one way or another. All of them had something that made 
them feel very threatening  

 
67. The really wet ones basically looked like they were swetting a lot, like they were 

exhausted. You really overdid the slime on some of them. 
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68. Den jag röstade högst på hade en bra balans med detaljer o färgkontrast 

 
69. The moisture of the monster was apparent as a change, as well as the directly noticable 

contrasting between images. All kind of liquid details didn't really make it that much 
more interesting unless it was added in an explanatory way = saturation, contrast, 
highlight and amount makes a good balance which serves as a direct signifier of what 
the *creature may have appeared from - thus making it more/less uneasy to look at. 
However, the rest of the creature design didn't really impose with a threatening pose or 
expression, the pose was also very much unbalanced and it felt more like the *creature 
was about to slip over itself in a comedic manner than being "menacing". 

 
70. It is a very sacry thingie-magig! I feel that the not slippery version is more dangerous as 

it most likely has the best traction on terrain, from a logical perspective. 
 

71. For some reason I have to pick the dry-looking one as it just makes more sence being 
afraid of it. However, from a design perspective it has clear issues with its physiological 
functionality and body-layout causing it to look a lot more silly than dangerous. 
 
Note: 
Another point to make - Since this is a thesis study, you should concider the VERY 
IMPORTANT ethics of giving FULL information about the subjects role in your study, 
they should also approve to that you can take information regarding their (even if 
average) age and gender. You should also clearly define what these data will be used for 
and why you intend to collect it, what happends with it and how the other answers of 
each subject are approached by you, the author, as reserach data and how it will end up 
being presented. 
Revise that asap, I can guarantee the examiners aren't big fans of ignored ethics. 

 
72. I went with my gut feeling. Some did I've played a lot of scary games and some games 

with strange creatures where some can be friendly. 
 

73. Lite svett var mer hotfullt än ingen. För mycket var mest äckligt och det såg ut som en 
svaghet och därmed mindre hotfullt. 

 
74. The more detailed it was, the more threatening it felt.  

 
75. I found that darker colours made it more threatening, perhaps is has to do with me 

thinking it was darker in the space we occupated... I also noticed a tendency to increase 
the threat the longer I took the test, and I don't know if it's from me pecieving the later 
images as scarier or me just getting scared from staring at them for so long. 
 
I think relative size would have a huge impact on threat level, but I just went for what I 
intuitively thought it's size was. 

 
76. It just has alot of teeth. The amount of slime didnt really make a differance for me.  

 
77. Somliga var mer hotfulla än andra (primärt de med mer detaljer, highlights och 

dräggel) men jag hade inte gått fram och hälsat på någon av dem. 
 

78. Slimy is gross, and it feels like it's more biological and and could infect, possibly.  

 
79. It's all the same creature. 

 
80. Small differences but still a scary looking. 
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81. The only time they seemed more threatening was with more red around the mouths 

 
82. More slime more scary 

 
83. they all looked the same to me 

 
84. None were threatening to me, because it isn’t real.  

 
85. I noticed the only difference between the photos was the addition of some type of slimy 

substance lathered across the creature's body, as well as the addition of more detail. 
Understandably, I can see why most would perceive the addition of such a substance as 
an increase in threat - it permeates the mind with suggestions of the creature seeming 
more concrete, and therefore as more of a threat. For me, though, since I understood 
this, I honestly found all the pictures to be around the same type of threat for me, most 
likely because I saw it as the exact same creature as before, just with more added detail.  

 

 

 

 

 

 

 

 


