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Abstract

This paper discusses wether colors and typefaces in lyrics can replace 
notes and tablature.
I have come to the conclusion that it is most likely not possible. Peop-
les perception of colors connection with music are too miscellaneous to 
be put into any organized system, colors mediate feelings rather than 
they mediate notes. However, there are indications that it is possible 
to consistently mediate a specific feeling from the kinetic lettershapes 
of different typefaces. I propose further studies to examine this.
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Sammanfattning

Denna uppsats behandlar frågan om färg- och tyspnittsval i en sång-
text kan ersätta noter och tabulatur.
Resultatet jag kommit fram till är att detta med stor sannolikhet inte 
är möjligt. Människors uppfattning om färger som olika tonhöjder är 
för olika för att man ska kunna få fram något användbart system, 
färger förmedlar känslor i större grad än vad de förmedlar toner. 
Uppsatsen har dock fått fram indikationer på att det kan gå att kon-
sekvent förmedla specifika känslor genom olika typsnitts kinetiska 
bokstavsformer. Jag föreslår fortsatta studier inom ämnet för att un-
dersöka detta närmare.
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1.Inledning

1.1 Ämnesbakgrund

Text, typsnitt och färger som olika medel för att förmedla information 
är något som man i dagens samhälle ser som självklart, även om alla 
kanske inte till fullo förstår den psykologiska aspekten av det. Men så 
har det inte alltid varit.
För tiotusentals år sedan ritade människor på väggarna i grottor med 
hjälp av jordfärger. På den tiden fanns inga alfabet eller typsnitt och 
man gjorde till synes föga skillnader i färg när man målade. De 
grottmålningar som har hittats har varit avbilder av människor, djur, 
träd m.m. i form av väldigt stiliserade, till mestadels enfärgade, figu-
rer som på något vis berättat om någon händelse, person eller bara 
något som målningens skapare kanske hade sett eller hört. Det står 
dock ingen förklaring till vad bilderna föreställer eller vad det är för 
händelse som utspelar sig på bilderna. Man lämnas att fritt tolka bil-
derna till det man tror att de ska berätta.

Det tidigast dokumenterade skrivspråket som fortfarande är i bruk, 
och som givit varje tecken en specifik betydelse, är det kinesiska 
skrivspråket kanji. Det är ovisst hur gammalt skrivspråket är i och 
med att man hittat tecken inristade på olika sorters material från 
olika tidsepoker. De äldsta bevarade materialen är tecken inristade i 
spruckna djurben — spådomar om krig, skörd, barnfödsel m.m. vid 
det kinesiska hovet — från omkring 1500 f.kr. Man tror dock att 
skrivspråket har utvecklats under en lång tid innan dess och förfinats 
från att tidigare ha avbildat de objekt som tecknen skulle symbolise-
ra. Detta kan man ana om man t.ex. analyserar kanji-tecknet för träd, 
vilket är ganska trädliknande, och tecknet för skog vilket utgörs av 
två träd-tecken. Liksom anomatopoetiska ord, där ordet är som en 
ljudhärmning av objektet (ex. hunden säger ‘vov vov’ och kallas för 
‘vovve’), baserar sig skrivspråket kanji och andra tidigare skrivspråk 
på “figurhärmning” av objekten.

Det latinska alfabetet, det alfabet som de flesta av oss i västvärlden 
använder, har inte lika många tecken i sitt alfabet som kanji och är 
inte lika avbildande i sina teckenformer. Med alfabetet kan man dock 
bygga vilka ord som helst — varje bokstav i sig är en betoning och 
flera betoningar tillsammans skapar ord — och har därmed inga ling-
vistiska begränsningar. Tecknen i sig är dock inte så målande, dvs. 
att de visuellt inte berättar så mycket. Därför behövs det typsnitt, 
varianter av bokstäverna, som spelar på människors perceptionsför-
måga, förmågan att tolka sinnesintryck. På så sätt kan man förstärka 
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ett budskap och även förmedla något genom texten till åskådare in-
nan dessa har hunnit läsa innehållet.

1.2 Problembakgrund och syftesformulering

I inledningsfasen och formuleringen av frågeställningen till denna 
uppsats var det en person som var kritisk till ämnet och uttalade sig 
om det nuvarande notsystemet för komponering av musik som citat: 
“något av det mest förfinade som finns”. Om personen i fråga har rätt 
eller inte ska vi inte diskutera vidare, men faktum kvarstår att sy-
stemet har byggts ut och förfinats genom århundraden, rentav årtu-
senden, och är utan tvekan en mycket välutvecklad plattform för 
komponering och förmedlande av musik. Man kan visa tonarter, not-
längder, takt, ackord, crescendo (styrkeökning) och diminuendo (styr-
keminskning) m.m.
Ett problem är dock att det tar tid att lära sig notsystemet, alla dess 
tecken och regler i hur man skriver. Det är som att lära sig ett språk 
med uttal och nya tecken, och det gör att det även tar tid innan man 
kan läsa, förstå och “prata” det flytande. Inom komposition finns före-
dragsbeteckningar som kompositörer använder för att indikera en 
känsla eller stämning i den skrivna musiken, men även detta hjälp-
medel kan behöva förtydligas för ett bättre resultat. Utan dessa indi-
kationer kan musiken lätt bli statisk och känslokall om musikern som 
ska framföra den inte är tillräckligt skicklig, tonsäker eller känslosam 
i sitt musicerande.

Det finns forskning inom färgpsykologin som säger att olika färger 
förmedlar olika känslor hos många människor. Rött är en färg som 
förmedlar kärlek och värme, i alla fall i västvärlden. Svart är förknip-
pat med död, men också med makt och ondska. Vitt är i västvärlden 
livets färg och förmedlar luftighet, oskuld och vänlighet, emedan det i 
exempelvis Indien är sorgens och dödens färg.
Nästa steg inom färgläran är att se till hur färger uppfattas inom sy-
nestesi. Synestesi, eller sinnesanalogier som det också kallas, handlar 
om att två eller flera sinnen är sammankopplade runt en upplevelse. 
Om man, som i det här fallet, t.ex. ser en färg så hör man ett ljud och 
vice versa. Synestetiker kan ibland få hela abstrakta bildmönster i 
huvudet när de lyssnar på musik. Frågan är om vidare forskning om 
detta skulle kunna användas till att få människor, synestetiker eller 
ej, att med hjälp av olika färger kunna uppfatta musik utan att kunna 
läsa noter.

Inom typografin finns nästa del i förmedlandet av musik, i alla fall 
textsatt sådan.
Typografi är vetenskapen om hur man använder typsnitt till att för-
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stärka eller påverka ett budskap och en känsla i en text. Inom detta 
ämne finns det kanske inte lika mycket forskning som förutfattade 
meningar om vilket typsnitt som säger vad och när de olika typsnitten 
borde användas. Dock är det osäkert i vilken mån de grundläggande 
kunskaperna runt typsnittens betydelse är medfödda eller inlärda.

Om man genom tester kan fastställa vilka tonhöjder olika färger har 
och vilka känslor olika typsnitt förmedlar, kan man då skapa ett nytt 
sätt att förmedla musik som allmänheten kan förstå utan några för-
kunskaper? Vi ska skrapa på ytan inom detta ämne och se om det 
finns ett samband mellan musik, känslor, färger och typografi. Och 
om det finns det så ska denna uppsats kunna bli en grund för fortsat-
ta studier.

1.3 Frågeställningar

• Kan färg- och typsnittsval i en sångtext ersätta noter och ta-
bulatur?
Noter och tabulatur är något som med exakthet kan ange vilka toner 
och ackord som ska spelas i en låt, om man väl är beredd att lära sig 
tekniken för att läsa dem. Dock kan det behöva förtydligas hur kom-
positören vill att melodin ska sjungas, med vilken intensitet och käns-
la osv. Om man då kan använda sig av människors förståelse för typ-
snitt (om det finns en sådan), kan man då få rätt känsla i texten? Och 
om man därtill färgar texten, kan man då även förmedla rätt tonhöjd 
också?

• Kan typsnitt konsekvent förmedla en specifik känsla?
Finns det något mönster i hur människor reagerar på typsnitt? Och i 
så fall, kan man använda sig av det mönstret för att förmedla känslor 
på ett konsekvent sätt så att alla åskådare förstår budskapet oavsett 
förkunskaper?

• Har färger olika tonhöjder?
Det är intressant att ta reda på om det finns ett samband mellan to-
ner och färger, och i så fall om det sambandet generellt uppfattas det-
samma bland olika människor. Resultatet kan vara avgörande för om 
det går att förmedla musik via den formaterade texten och inte bara 
uttryck.
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2.Metod

2.1  Typsnittstest

2.1.1 Utformning
Meningen med detta test var att leta efter ett samband mellan typ-
snitt och känslor, dvs. hur människor upplever typsnittens former och 
påverkas känslomässigt av dem. Genom att göra ett test med en rad 
typsnitt som hade skilda former och uttryck hoppades jag på att hitta 
ett återkommande mönster och samband mellan typsnittens kinetiska 
uppbyggnad och försökspersonernas känslomässiga reaktioner.

Jag försökte hitta typsnitt som symboliserade några starka och 
grundläggande känslor men de flesta typsnitten jag redan hade var 
enligt mig själv ganska intetsägande, så jag fick istället leta upp dem 
på dafont.com, en hemsida för fria typsnitt på internet. Efter att ha 
sökt och testat mig fram valde jag sju typsnitt som i min egen mening 
skiljde sig från varandra i uttryck (se. Bilaga #3, Typsnittsprov). Det 
var viktigt att typsnitten ej påminde om varandra i och med att för-
sökspersonerna i sådana fall hade haft svårigheter att skilja dem åt. 
Jag fick ej heller välja en allt för känslomässigt laddad mening att 
skriva typsnitten med. Detta hade kunnat leda till att känslan i me-
ningen skulle lysa igenom och försvaga typsnittens kinetiska uttryck 
och därmed ge otydligare svar i testen. Jag valde att använda “Shut 
the door”, i och med att meningen är enkel, neutral och inte har någon 
speciell känslomässig laddning.

2.1.2 Procedur
Testet som utfördes var i form av ett webbformulär, vars adress 
skickades till försökspersonerna. Skälet till att jag valde detta tillvä-
gagångssätt var att det med största sannolikhet skulle generera flest 
antal svar på kortast tid och därmed bidra med kvantitet till resulta-
tet. Formuläret inleddes med en kort presentation av testet, vad det 
handlade om och vad det syftade till att ta reda på. Typsnitten visa-
des sedan upp efter varandra, och under varje typsnitt fanns det två 
fält där försökspersonerna först fick fylla i vilken känsla de fick från 
typsnitten och sedan i nästa fält förklara vad de menade med käns-
lan. Slutligen fick de kryssa i om känslan var otydlig, ganska tydlig, 
tydlig eller mycket tydlig. På detta sätt kunde jag få ut både kvalita-
tiv och kvantitativ information från testet.

Jag valde att placera typsnitten i en ordning där de tilltänkta sinne-
sintrycken som var mest lika varandra var placerade en bit isär. Det-
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ta, hoppades jag, skulle bidra till ett tydligare och spontanare svar på 
de olika typsnitten istället för att försökspersonerna satt och jämförde 
dem.

2.1.3. Försökspersoner
De personer som utförde testen var främst studenter vid Institutionen 
för Musik och Medier i Piteå. I och med att jag skickade ut en länk till 
webbformuläret i ett massmail till hela skolan så nådde jag dock 
främst studenter på Media-avdelningen. Musikavdelningen hade inte 
några mailinglistor och var därmed var svåra att nå. Men jag lycka-
des skicka separata mail till några musikstudenter och personer 
utanför institutionen.

2.2  Färgtest

2.2.1 Utformning
Meningen med detta test var att ta reda på huruvida det finns ett 
samband mellan färg och musik, om det finns en generell uppfattning 
om hur högfrekventa olika färger är i ett musikaliskt sammanhang. 
Jag insåg ganska snabbt att det skulle bli svårt att få ut några speci-
fika tonhöjder i och med att alla försökspersoner inte var musiker och 
därmed inte var så välbekanta med de musikaliska skalorna. Ändå 
ville jag få ut ett så exakt svar som möjligt för att kunna summera 
resultaten i någon form av ordning.

Problemet jag stött på nu var hur jag skulle kunna få försöksperso-
nerna att musikaliskt gradera ett antal färger utan att ge dem några 
ledande svarsalternativ, dvs. rutor att bocka i eller ett begränsat an-
tal svar att välja mellan. Det enda sättet jag kom fram till för att möj-
liggöra detta var att be dem placera ett antal färger i tonhöjdsordning 
i förhållande till varandra. På så sätt kunde jag få en indikation på 
om det fanns ett samband mellan färger och tonhöjder utan att vara 
ledande i min fråga.

Slutligen skulle jag välja ut ett antal färger som skulle placeras i ton-
höjdsordning. För att dessa färger ej skulle bli för många, men för att 
svaren ändå skulle bli givande, så utgick jag från de globala grund-
färgerna som var angivna i Photoshops färgpalett och lade till några 
färger för att dryga ut nyanseringen (se. Bilaga #2, Summering av 
Färgtestet). Med dessa val hoppades jag att jag hittat de färger som 
var mest markanta och tydligast utstrålade en specifik tonhöjd, förut-
satt att testet fungerade.
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2.2.2 Procedur
Testet utfördes i form av ett interaktivt webbtest. Skälet till att jag 
valde detta tillvägagångssätt var, liksom för typografitestet, att det 
med största sannolikhet skulle generera flest antal svar på kortast tid 
och därmed bidra med kvantitet till resultatet. Försökspersonerna 
fick en länk till en sida med en kort förklaring av testet. Nedanför 
texten fanns 10 rutor med olika färger uppställda på en rad. Testet 
gick ut på att man skulle dra i färgrutorna och placera dem i den ord-
ning man själv upplevde att de kom i tonhöjd, med mörkaste ton till 
vänster och ljusaste till höger. Jag försökte placera färgerna i ut-
gångsläget så slumpmässigt som möjligt för att undgå att styra de 
som gjorde testet.

2.2.3 Försökspersoner
De personer som utförde testet var, liksom typsnittstestet, främst 
studenter vid Institutionen för Musik och Medier i Piteå. I och med 
att jag mailade samma målgrupp som för typografitestet brydde jag 
mig inte om att be om ålder, kön och utbildning i och med att jag re-
dan fått en indikation om ålderspann etc. från typsnittstestet och an-
tog att svarsgruppen skulle bli ungefär densamma.
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3.Analys

3.1 Resultat av Typsnittstestet

Summeringen av typsnittsenkäten indikerar att det fanns ett sam-
band mellan typsnittens kinetiska uppbyggnad och de känslomässiga 
reaktioner som försökspersonerna fick. Det är dock olika hur konse-
kvent försökspersonerna svarat på de olika typsnitten (se. Bilaga #1, 
Summering av Typsnittstestet). 24 personer svarade på webbenkäten, 
åldersspannet på de som svarade var 20 - 38 år och deras yrken var 
allt ifrån musiker och grafiker till journaliststuderande.

3.1.1 Typsnitt 1
Det första typsnittet i testet var en script, ett snirkligare slags typ-
snitt, som hette Scriptina.  Försökspersonernas reaktioner på detta 
var delvis konsekventa. Ord som “elegant”, “stilfull”, “lugn” och “följ-
sam” var återkommande i svaren. De flesta svaren indikerade dock 
att känslan från typsnittet bara var delvis tydlig. Dessutom upplevde 
vissa typsnittet som “romantiskt”, “sensuellt” och “feminint” vilket 
skulle kunna tolkas som mer känslomässigt än de tidigare svaren.

3.1.2 Typsnitt 2
Det andra typsnittet var ett av få grundtypsnitt på datorn som var 
användbara i testet. Det var en sanserif, ett typsnitt utan serifer 
(klackar, som bl.a. finns på typsnittet Times New Roman), vid namn 
Helvetica Neue Black Extended, ett tämligen tjockt och markant typ-
snitt. Reaktionerna på detta typsnitt var bland testets mer konse-
kventa. Ord som “bestämt”, “tydligt” och “starkt” var överrepresente-
rade i svaren och deltagarna tyckte mestadels att känslan var tydlig 
eller mycket tydlig. Det var dock varierande om typsnittet upplevdes 
som positivt eller negativt.

3.1.3 Typsnitt 3
Det tredje typsnittet var också en sanserif, men en något justerad så-
dan med bokstäverna i lite olika höjdlägen och vinklar. Typsnittet 
hette Cocktail och fick, liksom det första typsnittet Scriptina, delvis 
konsekventa utlåtanden med en del avvikelser. Ord som “roligt”, 
“barnsligt” och “lekfullt” var återkommande svar, men de varvades 
också med ord som “spökigt”, “stökigt”, “trasigt”, “flummigt” m.fl vil-
ket ger ett ganska spretigt intryck.

3.1.4 Typsnitt 4
Det fjärde typsnittet i testet var, liksom typsnitt 2, ett användbart 
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grundtypsnittet på datorn. Detta var också en Helvetica Neue men 
denna gång en variant som hette Ultra Light Condensed, ett betydligt 
tunnare och mer ihoptryckt typsnitt. Känslorna från försökspersoner-
na här var de spretigaste i hela testet. “Stilrent” dök upp tre gånger 
men i övrigt var det ena svaret inte det andra likt. Reaktionerna var 
allt ifrån “trendigt”, “luftigt” och “neutralt”  till “snobbigt”, “dassigt” 
och “vuxet”. Detta typsnitt verkade säga allt och inget på en gång.

3.1.5 Typsnitt 5
Skaparen av typsnitt fem hade med största sannolikhet för avsikt att 
förmedla en viss känsla genom bokstävernas karaktär. Typsnittet 
hette a Theme for murder och var en slags script, men med ryckigare 
och vassare drag än det första typsnittet, Scriptina.
Känsloreaktionerna inför detta typsnitt var realivt spretiga, dock med 
en gemensam nämnare. Många fick associationer till Tim Burtons 
filmer, som ju många känner till som relativt mörka, mystiska och 
skrämmande. De ord som användes var bl.a. “skrämmande”, “stress”, 
“handskrivet” och “gammaldags” m.fl. (se. Bilaga #1, Summering av 
Typsnittstestet)

3.1.6 Typsnitt 6
Typsnitt sex var tillsammans med typsnitt två de typsnitt som fram-
kallade mest konsekventa reaktionerna hos försökspersonerna. Orden 
“skräck”, “skrämmande” och “skräckfilm” återkom vid flera tillfällen, 
ofta med kopplingar till SAW-filmerna som är typiska skräckfilmer. 
Förutom dessa användes ord som “hemsk”, “obehaglig”, “hat”, “blod” 
m.fl. Nästan alla försökspersoner graderade känslan de fick som tyd-
lig eller mycket tydlig.

3.1.7 Typsnitt 7
Typsnitt sju var i grund och botten nästan samma typsnitt som typ-
snitt fyra, det var Helvetica Ultra Light  men okondenserad dvs. lite 
bredare i bokstavsformen. Men den största skillnaden var att jag an-
vänt ett motionblurr-filter i Adobe Photoshop för att göra typsnittet 
oskarpt så att det förhoppningsvis fick en annan innebörd.
Känslorna inför detta typsnittsvariant var relativt spretiga, precis 
som för typsnitt fyra. Några av orden som användes var  “illamåen-
de””, “stress”, “berusning”, “alien”, “ilska”, “hypnos”, “förvirring”. Typ-
snittet verkade inte ge någon konsekvent känsla.

3.2 Resultat av Färgtestet

Resultatet av färgtestet visar att försökspersonerna generellt uppfat-
tade mörka färger som dovare i tonläget, och ljusa färger som ljusare i 
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tonläget (se. Bilaga #2, Summering av Färgtestet). Majoriteten av del-
tagarna har satt svart som den mörkaste tonen och vitt som den lju-
saste. Blått anses av mer än hälften av deltagarna vara näst mest dov 
i tonen av färgerna, men det råder delade meningar om huruvida 
grått eller gult har den näst mest högfrekventa tonen. Grönt, Rött, 
Cyan och Orange hamnar alla nästan alltid bland mittenfärgerna 
men i väldigt varierande ordning. 

Bortsett från det ovan nämnda är det överlag väldigt skiftande hur 
försökspersonerna har svarat på testet. Man kan ana vissa likheter 
när man summerar alla svaren men det är inte tillräckligt för att 
kunna påstå att testet har fått fram några tydliga mönster. De indivi-
duella svaren är såpass spretiga att ett eventuellt mönster framtaget 
från summeringen av testet inte kan appliceras på varje enskilt svar. 
75 personer gjorde testet.
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4.Diskussion

En av de största svårigheterna med detta arbete har varit att inte gå 
för djupt in på något område, att bara skrapa lite på ytan på olika 
håll för att bilda sig en uppfattning om helheten. Ämnet som fråge-
ställningarna bygger på gränsar till många olika områden, så det har 
varit lätt att sväva ut i mitt sökande efter svar. När jag först började 
arbeta med uppsatsen hade jag många idéer till tester, frågeställ-
ningar och vinklar på ämnet som jag ville undersöka. För att kunna 
hantera typograferad och färgkodad text som ett musikaliskt språk 
hade man behövt ha djupa kunskaper inom områden som färgpsyko-
logi, ikonologi, perception, historia, språkvetenskap m.m. Jag insåg 
ganska snabbt att jag skulle få smalna av mitt ämne ordentligt på 
grund av att vidden av det jag ville åstadkomma skulle kräva ett helt 
forskningslag för att kunna genomföras, vilket inte kändes rimligt för 
en uppsats på c-nivå.

4.1 Typsnittstestet

Jag hade en del svårigheter när jag skulle forma testet för typsnitten. 
Att välja typsnitt var bland de första problem jag stötte på. Jag fick 
utgå ifrån mina egna tankar när jag valde dessa eftersom jag inte 
fann någon tidigare forskning runt hur ett typsnitt borde se ut för att 
förmedla vissa känslor. Jag var ute efter att få en instinktiv reaktion 
på bokstavsformen och fick därför ofta ta ett steg tillbaka och titta 
kritiskt på alla typsnitt. Jag fick inte väga in för mycket av mina egna 
kunskaper i de typsnitten jag såg i och med att alla som skulle göra 
testet med största sannolikhet inte hade samma förkunskaper som 
jag.

I dagens samhälle får man många intryck från reklam på tv, filmer 
och liknande som spelar på människans perception, förmåga att tolka 
saker utifrån vad man redan vet och förväntar sig att se. Många typ-
snitt och grafiska former är på förhand förknippade med vissa saker, 
t.ex. vissa tidsepoker och kulturer, för att de ofta visas i samband med 
dessa. För att ta ett exempel, så förknippas det gamla Grekland ofta 
med kantiga bokstäver, uppbyggda av raka streck och 45-grader-
svinklar, för att man ofta ser dessa bokstavsformer i historieböcker, 
på tv m.m. i samband med denna kultur. Ett annat exempel är att 
1700- och 1800-talet ofta förknippas med långa sirliga bokstäver med 
mjuka drag, för att man ofta ser filmer, tv-serier etc. där personer 
skriver med sådana bokstavsformer.
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Den frågan man måste ställa sig är hur en femåring i dagens samhäl-
le, utan några historiska kunskaper eller förutfattade meningar, skul-
le reagera på dessa typsnitt bara genom att se den kinetiska bok-
stavsformen? Hon/han har inga förkunskaper om hur de gamla gre-
kerna karvade in sina kantiga bokstäver i sten och träd, eller hur 
man på 1700- och 1800-talet skrev med bläck och gåspenna och där-
med fick de karaktäristiska bokstavsformerna. Utan denna kunskap 
måste man utgå från sig själv och den spontana känslan man får av 
typsnitten utan att förknippa dem med något speciellt sammanhang 
man sett dem i tidigare.

Nästa problem jag stötte på var hur jag skulle utforma själva testet. 
Min första idé var att känslorna skulle mätas utifrån en 10-gradig 
skala vertikalt och horisontalt, där horisontalt var känslorna och ver-
tikalt var styrkan i känslan. Problematiken här var i vilken ordning 
jag skulle gradera känslorna för att få en bra helhet. Av egen erfaren-
het visste jag att olika ord kan ha en liknande betydelse för vissa 
människor, emedan de kan vara totalt skilda åt för andra. Dessutom 
kunde det lätt bli att jag, genom att bara ge försökspersonerna ett 
begränsat antal alternativ, omedvetet ledde dem fram till det svar jag 
ville ha istället för att ge dem friheten att säga vad de egentligen 
kände. Jag insåg att jag istället borde utforma enkäten kvalitativt där 
alla fick skriva den känsla de upplevde. På så vis skulle jag få lite 
svårare att summera testen men jag skulle å andra sidan få mer må-
lande svar som förklarade mer vad försökspersonerna kände. Detta, i 
kombination med en förklaring av känslan från försökspersonen samt 
en gradering av hur tydlig känslan var, kunde förhoppningsvis ge mig 
ett mer sanningsenligt svar och en stadigare grund att jobba vidare 
med.

En slutsats jag dragit utifrån resultaten av typsnittstestet jag utfört 
och efter att ha läst Lars Melins bok om människan och skriften (Me-
lin, 2000), är att sannolikheten för att ett typsnitt ska utstråla en viss 
känsla är större om dess kinetiska uppbyggnad efterliknar något som 
vi känner igen från verkligheten.
Ett av typsnitten som framkallade starkast känslor i typsnittstestet 
var Caracura, vars bokstäver det såg ut att rinna om. Detta i kombi-
nation med den mörka färgen gav försökspersonerna associationer till 
blod, vilket gav obehagskänslor. Denna variant av typsnitt används 
ofta i samband med skräckfilmer och detta kan även bidra till den 
känsla man får av dem. Ett annat exempel, som kanske inte är lika 
vanligt förekommande i vardagen men som en del av försöksperso-
nerna ändå reagerade enhetligt på, var typsnittet Cocktail. Dess bok-
stäver var olika justerade i höjdled och vinklar, som om de studsade. 
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Den kinetiska uppbyggnaden skulle man kunna likna vid det stud-
sande ljudet av ett skratt, och många av försökspersonerna förknip-
pade också detta typsnitt med något humoristiskt.

Alltså, typsnittstestet jag genomfört och den summerade faktan från 
litteratur etc. som jag läst indikerar att det kan vara möjligt att kon-
sekvent förmedla specifika känslor genom typsnitt. Dock behövs det 
vidare och mer grundlig forskning inom ämnet för att kunna faststäl-
la detta. Dessutom behövs en rad nya typsnitt vars bokstavsformer 
grundar sig i denna forskning för att slutligen lyckas uttrycka varie-
rade känslor konsekvent. De flesta nu befintliga typsnitt är, enligt 
mig, antingen för intetsägande i sina bokstavsformer eller för opreci-
serade för att kunna vara användbara.

4.2 Färgtestet

Att få ett gäng försökspersoner, där merparten antagligen inte är ty-
pografer, att uttrycka sig om vad de får för känslor från typsnitt är en 
sak. Känslor är något som alla är bekanta med, och även om man inte 
kan grunderna inom typografi så kan man ju i alla fall uttrycka sig ur 
ett känslomässigt perspektiv. Men att få ett gäng försökspersoner, 
som kanske både saknar kunskaper inom färglära och musik, att sät-
ta toner på färger är en helt annan sak. Detta var ett av huvudpro-
blemen jag stötte på när jag skulle utforma färgtestet till denna upp-
sats.

Försökspersonerna skulle med största sannolikhet inte ha absolut 
gehör (förmågan att uppfatta och ange exakta tonhöjder utan att ha 
något att relatera till), vilket gör att de inte skulle veta hur t.ex. ett D 
låter om de inte får det uppspelat för sig. Varje ton finns dessutom i 
många olika oktaver (tonlägen, höjdlägen t.ex. tvåstrukna, trestrukna 
osv.) vilket ytterligare försvårar proceduren. Och för att se det ur en 
färgvinkel, hur pass olika nyanser av en färg kan man visa var och en 
för sig utan att de tas för en och samma färg?

I och med att jag mailade ut såväl typsnittstestet som färgtestet till 
mina försökspersoner så skulle jag få ta med i beräkningarna att alla 
som gjorde testen förmodligen skulle sitta vid olika datorer. Vad gäll-
de typsnittstestet skulle detta inte vara ett problem, men när det kom 
till färgtestet skulle jag få räkna med att de flesta skärmarna till de 
datorer som testet genomfördes på skulle vara olika kalibrerade, dvs. 
att de skulle avvika mer eller mindre i uppvisningen av färgernas ny-
anser i förhållande till hur jag såg färgerna när jag skapade testet. 
För att vara säker på att alla skulle ha samma förutsättningar och för 
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att få ett mer tillförlitligt slutresultat kan man i eventuella framtida 
studier se till att alla deltagare gör testet framför en och samma 
skärm.

För att återgå till den musikaliska vinkeln på problemet, så var det 
svårt att finna ett sätt att så exakt som möjligt peka ut tonhöjden på 
en färg utan att ge ledande valmöjligheter. Man hade kunnat ge för-
sökspersonerna regnbågens sju färger (rött, orange, gult, grönt, blått, 
indigo och lila), som är samma till antalet som tonerna i den diatonis-
ka skalan (C, D, E, F, G, A, B), och be dem att para ihop färgerna med 
tonerna. Detta hade dock varit ledande i och med att de då skulle ha 
ett begränsat antal valmöjligheter och därmed tvingas välja en ton 
som kanske inte alls motsvarar vad de egentligen skulle välja annars, 
bara för att tonen de egentligen skulle välja inte finns som val.

Som jag nämnde under metoddelen kom jag fram till att det lämpli-
gaste sättet att få ut så mycket information som möjligt utan att vara 
ledande var att be försökspersonerna att jämföra en rad färger med 
varandra och ställa dem i tonhöjdsmässig turordning. Antalet valmöj-
ligheter var då betydligt fler och testet var inte lika ledande längre. 
Jag kom fram till att 10 färger var en lagom mängd i och med att de 
globala grundfärgerna som visades i Photoshops färgpalett uppgick 
till sex stycken, och lade man till några nyanser av dessa skulle det ge 
en bra bredd av färger utan att bli för många till antalet.

Resultatet av färgtestet visade på att det är svårt att få fram någon 
konsekvent koppling mellan specifika färger och tonhöjder. Man kun-
de, som tidigare nämnt, ana vissa mönster i svaren men de var över-
lag allt för spretiga för att kunna vara till någon nytta.

Skälet till att detta test inte lyckades kan vara att färger har en mer 
psykologisk inverkan på oss människor än vad den har musikalisk. 
Det verkar finnas vissa samband rent musikaliskt, som att mörka 
färger har mörkare toner och ljusa färger har ljusare toner, men det 
vi reagerar starkast på hos färger är de känslor som de framkallar. 
Rött är varmt och förknippas med kärlek. Vitt är kallt, precis som 
snö. Blått är kyligt, som havet, men även lugnande som färg. Dessa 
starka känslor vi får inför vissa färger är något som vi instinktivt re-
agerar på, och det är nog svårt att ändra om denna instinkt till något 
musikaliskt.
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5.Slutsats

Genom att ha testat typsnittens psykologiska och färgernas musika-
liska inverkan på en grupp människor har jag kommit fram till att 
det med stor sannolikhet inte är möjligt att skapa ett system för typo-
graferad och färgkodad text som kan ersätta noter och tabulatur inom 
musiken. Att typografera en text kan visserligen förstärka eller för-
vränga ett önskat budskap, men att ersätta noter med färger har vi-
sat sig var allt för abstrakt för att ge någon konsekvent reaktion hos 
åskådarna. Att typografera och färgkoda text är dock inte helt oin-
tressant i och med att det ytterligare bidrar med något till musiken 
som noter och tabulatur bara till viss mån redan gör — Känsla. Jag 
tror att vidare forskning inom ämnet i längden även kan bidra till 
ökad känslomässig förståelse i text mellan olika parter som ej har 
möjlighet att träffas, t.ex. via filmmanus, musiktexter, brev etc.

Förslag till fortsatta studier inom ämnet skulle kunna innefatta mer 
grundläggande undersökning av färgers känslomässiga budskap samt 
mer utförlig forskning om kinetiska bokstavsformer och deras inver-
kan på det mänskliga psyket.
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Bilaga #1

Summering av Typsnittstestet

Antal deltagare: 24 st  (13 män och 11 kvinnor)
Åldersspann: 20 - 38 år

Känslomässiga reaktioner på de olika typsnitten:

1. mjuk, snäll, stilfull, romantiskt, personligt, kärleksfullt, elegant, 
en svunnen tid, kärleksfullt, lugn, stilfull, ålderdomlig, reklam, 
lätt, vacker, påtvingad vänlighet, lugn, stil/lyx, hyfsat elegant, 
lugn, följsam, romantisk, mjuk, bläck, vänlig, försiktig, boheme, 
romantiskt, flow, inbjudande senuellt, gammal, feminin, snobbig, 
feminin, stil med kreativ twist

2. bestämd, kraftig, “making a statement”, hårt, otrevligt, casual, 
bestämdhet, rubrikaktigt, klumpigt, bestämt, ungdomlig, tung, 
stabil, starkt och bestämt, tufft (på ett dåligt sätt), kraftfull upp-
maning, bestämd, distinkt, bestämd, högljutt, musik, tydligt, vik-
tigt, okänsligt, övertydlig, bestämt saklig, auktoritär, tydlig, rak, 
hårt, argt, bestämd/starkt, hybrid

3. humoristiskt, lurig, barnsligt, lekfullt, musikaliskt, frågande/
skämtsamt, roligt, kul, flummigt, karusell, barn, otydlig, ostadig, 
trasigt, spökig, klotter, ostrukturerad, förvirring, veligt, barnskift, 
lekfullt, stökig, internskämt, medvetet “rolig”, komisk, spralligt, 
barnslig/oseriös, kreativ

4. någon ber snällt, dassig, mystiskt, stilrent, luftigt, trendigt, metal-
liskt, neutralt, damtidning, stilrent, modernt, lättsam, diskret, 
svag, trevligt men bestämt, mystisk, spöklik, svag, översittare, ele-
gant, delikat, snobbigt, rent, stilrent/lyx, vitt/gömmer sig, modern, 
vuxen, neutral, snäll, diskret, strikt, elegant, electro/house

5. läskigt, blod, skräckfilm, skrämmande, hotfullt, gammaldags, tve-
tydigt, orolig/hemsk, kaos, thriller, bråttom, estetisk, uppror, ovä-
der, handskrivet, ledsam (gammal och trött), gammeldags, hand-
skriven, deprimerad, Tim Burton, rädsla, animerad film, bohe-
miskt, stökig Tim Burton, Johnny Depp-film, halvläskigt, läskig, 
spöklik, upprördhet och stress, förvirrad, udda

6. oroligt, SAW, blod, skräckinjagande, psykologiskt hotfullt, skräck-
filmaktigt, skrämmande, hemsk, skrivmaskin, blod, mörker, 
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skrämmande, obehaglig, överflödigt stilistiskt modeinriktat, tuff, 
grudge, rock, skräck, hat, spöklick, skräck, respektingivande, 
skräckfilm, olustigt/obehagligt, skräck, kitsch, skräckfilm, skräck, 
otäckt, horror, hård/skrämmande

7. otydligt budskap, disco, creepy, jobbigt, free fall, rymdlik/svävande, 
mystik, programstart, hypnos, förvirring, modernt, stress, huvud-
värk, otydligt, försvinner i bakgrunden, illamående, jobbig, suddig, 
stressad, otydlig, ilska, känsla av berusning, jobbigt att läsa, här-
ligt bortdomnad/halvsovande, engelskt trendigt, alien, science fic-
tion, stress, närsynthet, psykadelisk, det okända, extrem electro
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Bilaga #2

Summering av Färgtestet

antal deltaganden: 75

Nedan visas testets ursprungsläge, följt av resultaten från testet.

Färgval:

1. nr.1: 5, nr.3: 68, nr.8: 1, nr.10: 1
2. nr.1: 39, nr.2: 2, nr.3: 3, nr.4: 1, nr.5: 10, nr.6: 1, nr.7: 3, nr.9: 9, 

nr.10: 7
3. nr:1: 15, nr.3: 4, nr.4: 9, nr.5: 16, nr.6: 1, nr.8: 1, nr.9: 26, nr.10: 3
4. nr.1: 11, nr.2: 2, nr.4: 14, nr.5: 23, nr.6: 3, nr.7: 3, nr.9: 17, nr.10: 3
5. nr.2: 2, nr.4: 27, nr.5: 12, nr.6: 3, nr.7: 12, nr.9: 14, nr.10: 6
6. nr.1: 2, nr.2: 4, nr.4: 18, nr.5: 6, nr.6: 13, nr.7: 20, nr.8: 2, nr.9: 4, 

nr.10: 6
7. nr.2: 11, nr.4: 7, nr.5: 5, nr.6: 20, nr.7: 23, nr.9: 1, nr.10: 9
8. nr.1: 1, nr.2: 23, nr.6: 26, nr.7: 13, nr.8: 4, nr.9: 3, nr.10: 6
9. nr.2: 24, nr.5: 3, nr.6: 6, nr.7: 1, nr.8: 7, nr.9: 2, nr.10: 33
10. nr.1: 1, nr.2: 7, nr.3: 1, nr.5: 1, nr.6: 3, nr.8: 60, nr.10: 2
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Bilaga #3

Typsnittsprov

Scriptina

Shut the door

Helvetica Neue LT Std 93 
Black Extended

Shut the 
door

a Theme for murder

Shut the door
Caracura

 Shut the door

Jon Fredelius  Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Musik och Medier i Piteå
C-uppsats, 30p Mediedesign
 Kan färg- och typsnittsval i en sångtext ersätta noter och tabulatur?

24



Cocktail

Shut the door

Helvetica Neue LT Std 27 Ultra Light Condensed

Shut the door

Helvetica Neue LT Std 27 Ultra Light + motionblur (Photoshop-
filter)
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