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Sammanfattning 
 

Denna studie har undersökt i hur stor utsträckning människor konsekvent upplever 

tonbaserade ljud ämnade för digitala gränssnitt som en specifik färg. Efter att ha 

genomfört en litteraturstudie kring ämnesområdet har en undersökningsprodukt 

framtagits som via en kvantitativ undersökning besvarat frågeställningen. 

Undersökningsdeltagarnas resultat har påvisat att tonbaserade ljud konsekvent 

upplevts som en specifik färg i över hälften av 24 givna fall. Tendenser som indikerar 

på att undersökningsdelagarna gemensamt upplever en viss typ av tonbaserat ljud 

som en specifik färg har även kunnat utvinnas. 
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1 Introduktion 

En ständigt återkommande faktor i mitt vardagsliv, sedan tidig barndom, är förnimmelser av 

färg vid lyssnande till musik. För mig förknippas musik, beroende av dess utformning, med 

färgtematisering. Som musiker och illustratör har jag under hittills verksamma år ofta 

upplevt olika färger genom den musik jag skapat. För att få inspiration när jag skapat 

illustrationer av landskap, karaktärer, siffror eller bokstäver, har närvaron av musik under 

sessionerna hjälpt mig och om inte styrt, påverkat mina val i den kreativa processen.  

Som studerande ljuddesigner på programmet Dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde 

har jag genomfört diverse projekt inom utveckling av digital media, såsom spel. Mina 

erfarenheter av detta är att olika verks producenter haft varierande grad av medvetenhet 

rörande färgsättning och ljud/musik i samverkan. I somliga fall har den estetiska 

spelupplevelsen känts som att färgsättningen och ljudläggningen varit två parallella led som 

samverkat, men aldrig utnyttjat respektives kapacitet. I jämförelse till det här ställer jag de 

spelupplevelser där ljud och bild återspeglat en gemensam helhet, där sammanfogningen av 

dessa vidgat spelarens audiovisuella spektrum.  

Detta arbete ämnar undersöka i hur stor utsträckning människor konsekvent upplever ett 

tonbaserat ljud som en specifik färg. För att kunna undersöka detta har jag, utöver en 

litteraturstudie, tagit fram 24 unika ljud lämpade för ett digitalt gränssnitt och sedan utfört 

en kvantitativ studie av 48 deltagare, fördelade i två grupper, varav en grupp har ett 

yrkesmässigt förhållande till branschen, medan den andra gruppen varit oberoende av 

yrkeskunskap om hur digital media framställs. Deltagarna har genomgått individuella test 

tänkta att representera respektive individs konsekventa färgval i relation till tonbaserade 

ljud.  

Genom att besvara arbetets frågeställning har en vidare diskussion kunnat föras huruvida det 

går att optimera utformningen av digitala gränssnitt, med hjälp av adekvat färgläggning till 

given ljudläggning. Gränssnittet är en kommunikativ komponent användare och produkt 

sinsemellan, därför anser jag att det är av stor vikt att den utformas så användarvänligt som 

möjligt.    

I det här arbetet kommer olika typer av modeller att presenteras, varav samtliga finns 

representerade i appendix-sektionen i slutet av dokumentet. 
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2 Bakgrund 

2.1 Vad är ett digitalt gränssnitt? 

Ett digitalt gränssnitt, även kallat Interface, som jag hädanefter kommer att referera det som, 

är ett kommunikativt ytskikt mellan användaren och, inom digitala spel, diegesis, den fiktiva 

värld spelet återges inom. Sander Huiberts och Richard van Tol förklarar: “The Interface 

category expresses the activity in the non-diegetic part of the game environment” (2008, s.4). 

De ljud, med eventuellt tillhörande grafik, som figurerar inom denna kategori är direkt 

riktade mot spelaren och har ingen direkt inverkan på den fiktiva värld som innefattas av 

diegesis. Interface är en av fyra kategorier inom ramverket IEZA (Interface, Effect, Zone, 

Affect), som är lämpat för att enkelt särskilja olika ljud inom digitala spel (Huiberts & van 

Tol, 2008). Utöver Interface, placeras även Affect utanför diegesis ramar, då Affect innefattar 

de emotionella ljud riktade mot spelaren, såsom musik, som saknar en fysisk källa i 

spelvärlden. Förekomsten av att en enskild kategori nyttjar spelrum hos en annan existerar, 

då exempelvis stämningspåverkande musik kan härledas till en faktisk källa inom diegesis, 

såsom en radio som spelar musik tänkt att påverka den psykologiska stämningen. Enligt 

IEZA’s definiering är radion ett objekt i spelet som genererar effektljud, men i det 

ovannämnda exemplet spelar den upp musik, därav samspelet två olika kategorier 

sinsemellan. På så vis påvisar Huiberts & van Tol (2008) att IEZA inte är tänkt att vara 

enkelspårig, med tydligt avskiljande gränser mellan de olika kategorierna, utan ett ramverk 

som definierar ljuds ursprung och uttryck inom digitala spel. 

Ulf Wilhelmsson och Jacob Wallén påvisar i kapitlet A combined model for the structuring of 

computer game audio (Grimshaw, 2010, s.124) att en korsbefruktning mellan de olika 

kategorierna inom IEZA är fullt möjlig, då man som exempel tagit en kort musikslinga som 

meddelar en spelare att ett nivåbyte inom spelvärldens ramar skall ta vid. Eftersom ljudet 

samverkar med en händelse inom diegesis, men befinner sig utanför dess ramar, faller det 

inom Interface, trots sin musikaliskt orienterade gestaltning. Wilhelmsson och Wallén har 

vidare applicerat exempelljudet på Walter Murch’s (1998, s.19) conceptual model. Murch’s 

modell, som riktar sig mot filmljud, placerar inte Interface på en bestämd position i 

modellen. Modellen gestaltas av ett färgspektrum vars färgregister sträcker sig mellan violett 

och röd, varav gul återfinns i mitten av spektrumet. Murch (2005, s.9) menar att dialogen 

och musiken står på varsin sida av spektrumet (se violett och röd), medan ljudeffekter 

representeras av färgen gul i mitten av spektrumet, därav anser jag att Wilhelmssons och 

Walléns exempel är korrekt placerat inom modellens ramar, då ljudets karaktär både är såväl 

musikalsikt som effektmässigt orienterat, alltså orange, som är beläget mellan gul och röd.         

2.2 Ljud och bild 

Den franske kompositören och teoretikern Michel Chion behandlar i sin bok Audio-vision: 

sound on screen (1990/1994, s.5) begreppet audiovisuell och dess betydelse. Vidare förklarar 

Chion hur ljudläggningen bidrar till hur yttrycket i bilden stärks. Fenomenet som uppstår 

kallar Chion för ”added value”.  

”The phenomenon of added value is especially at work in the case of sound/synchronism, 

[…]”, skriver Chion (1990/1994, s.5). Chion nyttjar begreppet ”reduced listening” 

(1990/1994, s.29), myntat av Pierre Shaeffer (1967/1983, s.30-31). Innebörden av reduced 

listening är att man som åhörare fokuserar på ljudet för sig och utesluter vad som orsakar det 

och dess eventuella mening. Vidare förklarar Chion innebörden av ”acousmatic and 
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visualized sound” (1990/1994, s.72). Acousmatic sound, även detta ett begrepp som Schaeffer 

(1967/1983, s.11) lagt grund för, är ljud ej synliga för lyssnaren. Dess givna motpol blir 

därför visualized sound (av Schaeffer ursprungligen kallat ”direct sound”), som är ljud vars 

källa är synlig. Reduced listening är alltså lämpligt, enligt mig, om man som lyssnare aktivt 

analyserar olika aspekter av ljud/musik. 

En bild, eller filmsekvens är åskådlig begränsad till vår synförmåga, förutsatt att man riktar 

sitt fokus mot vad som projiceras, medan ljud är omslutande. Dessa två faktorer i samverkan 

kompletterar inte bara varandra, utan skapar även narrativa utvecklingsmöjligheter åt 

varandra, menar Marianne Greated (2009, s.346-347). Som spelare kan man exempelvis 

uppfatta vad som sker omkring ens spelarkaraktär i en tredimensionell spelvärld utan att 

uppleva det visuellt. Eftersom ljudet inte nödvändigtvis behöver påverkas av vad som syns för 

spelaren kan det också meddela spelaren vad som sker utanför spelarens synfält.  

2.3 Synestesi 

2.3.1 Sinnesanalogi  
Monica Vester beskriver, i sin bok En värld av nyanser (2004, s.13), begreppet synestesi som 

en sinnesanalogi av olika slag. Vidare förklarar Vester hur människans hörselsinne kan utlösa 

förnimmelser av färg vid kontakt med såväl fonetiska ljud som olika former av musik. Som 

exempel tar Vester en av flera intervjupersoner som förkommer i boken, vars färgseende 

kopplats till ett instruments olika toner (2004, s.15-17). Vester (2004, s.93) förklarar att trots 

en relativt tidig datering av dokumenterad förekomst av synestesi från tidigt 1400-tal, tar 

forskning om fenomenet fart först under sent 1800-tal och utvidgas under årtiondena 1970-

2000 (2004, s.94-95). Vester (2004, s.101) redogör huruvida synestesi, av olika slag, är ett 

vanligt förekommande fenomen. Här lutar sig Vester mot tidigare forskning utförd av Simon 

Baron-Cohen et. al (1996), där undersökningar visat att en person av tvåtusen har synestesi. 

Endast 22% av synesteterna var färg-musik-synesteter, medan övriga 78% var färg-ord-

synesteter. 

2.3.2 Teorier 
Varför somliga människor har synestesi råder skilda meningar om. Vester (2004, s.113) 

presenterar olika teorier, varav jag valt att belysa tre stycken; associations-/inlärningsteorin, 

teorin om hjärnans mognad utifrån miljöns utformning och modulteorin, då dessa är 

relevanta för min personliga teoribildning. Calkins (1893) associations-/inlärningsteori, 

hävdar att färg-hörsel-synestesi bygger på erfarenheter under tidiga barndomsår, såsom 

färglagda bokstäver och siffror i läs- och räkneböcker, som man sedan drar undermedvetna 

associationer till. Teorin om hjärnans mognad utifrån miljöns utformning förklarar Vester 

(2004, s.114) som en teori vars utgångspunkt är den miljö man primärt vuxit upp i skall ha en 

stark influens på människans tolkningar av färg- och ljudkopplingar. Enligt denna teori skall 

olika typer av miljöer ha varierande inverkan på hur man under barndomsåren kan få stärkt 

samverkan mellan syn och hörsel. En optimal miljö leder i sådana fall till en betingning av 

färg- och ljudförnimmelser som följer med en människa livet ut. När Vester (2004, s.115-116) 

beskriver modulteorin åsyftar hon våra sinnen som att ”systemen har brutit samman”, vilket 

innebär att våra sinnen inte fungerar separat från varandra utan verkar gemensamt, vilket 

färgseende vid en hörsel-synrelation är ett resultat av. Att ”systemen har brutit samman” är 

dock enbart en syftning till modulteorin och inte en definition. 
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2.4 Färgers betydelse och karaktär 

2.4.1 Bakomliggande relationer 
Veronica L. Zammitto (2005, s.3) skriver att människan utgår från minst en av tre 

bakomliggande relationer till färgers betydelse och karaktär. De tre relationerna är medfödd, 

personlig och kulturell relation. Vidare förklarar Zammitto att en medfödd relation till färger 

bekräftas i studier av kvarlevor från primitiva, förhistoriska människoarter, alltså gentemot 

oss intellektuellt underlägsna varelser, som sedan följt med den mänskliga evolutionen till 

vart den befinner sig i dag. Detta sätt att uppleva olika färger är inräknat i vår förmåga att 

anpassa oss till vår omgivning för att kunna överleva, då en specifik färgsättning kan hjälpa 

oss att tolka en viss miljö eller stämning. 

En personlig relation till färger är ordagrant subjektiv förklarar Zammitto (2005, s.3), till 

skillnad från en kulturell relation. Här menar Zammitto att beroende på de kulturella 

aspekternas inverkan på samhället kan olika färger ha en generell betydelse i ett specifikt 

sammanhang. Jag, som trafikant i Sverige, förknippar färgen röd som hänvisning till att man 

skall stanna upp, då både stoppljus och –skyltar främjar denna kulör.  

Vidare förklarar Zammitto att majoriteten av folket, runt om i olika samhällen, inte har 

någon insikt om detta, trots dess ständiga förekomst i det dagliga livet (2005, s.3). 

2.4.2 Definitioner av färgers egenskaper 
Zammitto (2005, s.4-5) har framställt en tabell över 11 unika färgers betydelse och karaktär, 

genom att sammanställa sympatiserande teorier av bland annat Faber Birren (1978) och 

Jules Davidoff (1991). De egenskaper som förknippas med respektive färg är tänkta att 

representera en global uppfattning, där interna tolkningar av en specifik färg även finns 

uppräknade, såsom att svart klädsel i västvärlden förekommer vid ceremonier förknippade 

med sorg, eller som i Kinas fall där sorgens färg är violett (Zammitto, 2005, s.5).  

2.4.3 Medvetna färgval i spel 
För att kunna applicera sin tabell i praktiken tar Zammitto (2005, s.8-9) datorspelet 

StarCraft: Brood War (1998) som exempel. Spelet är uppdelat i tre olika, spelbara 

fraktioner, bestående av unika attribut och en bestämd ras, som utmärker respektive 

fraktions etnicitet. För att konstant kunna visualisera en sammanfattning av en fraktions 

attribut förklarar Zammitto (2005, s.8) att respektives grafiska interface återspeglar tydliga 

drag. Den högteknologiska rasen Protoss representeras såväl gränssnittsmässigt som 

arkitektoniskt av färgen gul, som enligt Zammitto’s tabell bland annat kan göra anspråk på 

logiskt tänkande och hög intellektualitet, medan den bestialiska rasen Zerg tematiseras med 

färgerna brun och orange, som representerar primitivt beteende, respektive råstyrka och 

uthållighet (2005, s.5). Zammitto (2005, s.6) menar att fler spel, såsom Baldur’s Gate (1998) 

har en noggrann genomtänkt färgsättning, men att det är vanligt förekommande i spel att 

färgvalet inte har någon djupare betydelse för sammanhanget.  

I Baldur’s Gate rör det sig om motpoler, i form av relationen vän-fiende/god-ond.  

Återigen lyfter Zammitto (2005, s.9-10) fram färgsättningen i det grafiska gränssnittet som 

exempel, då färgen grön, i form av en cirkel, representerar vänliga karaktärer, medan röda 

cirklar markerar att individen är fientlig. Förekomsten av narrativ inom specifika färger 

gäller inte enbart interface, utan såväl miljöer som individuella färger för spelkaraktärer, 

påpekar Zammitto (2005, s.6). Vidare förklarar Zammitto (2005, s.11-12) att beroende på 
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färgmättnadsgraden av omgivningen för enskilda spelvärldar kan dessa framstå olika i 

förhållande till respektives interna, psykologiska stämning. Generellt menar Zammitto 

(2005, s.11) att en färgrik spelvärld upplevs lyckosam gentemot en matt, gråskalig 

färgsättning, som gestaltar en dåsig omgivning.  

Zammitto (2005, s.13-14) menar även att färgsättningen av ett spels grafiska komponenter 

kan leda till en motsägelse mellan färg gentemot handling och stämning. Här lyfts Grand 

Theft Auto: San Andreas (2004) fram som exempel. Zammitto menar att man i detta fall 

gjort ett medvetet val för att skapa en lättsam och ljus framtoning av ett annars mörkt och 

brutalt tema, innefattande bland annat våld och droger. 

2.5 Tonbaserade ljud 

Med tonbaserade ljud syftar jag på ljud som har en exakt utgångspunkt från ett instrumentalt 

tonregister, såsom klaviatur och blåsinstrument, dvs. verktyg avsedda att skapa ljud av precis 

tonhöjd. I det här arbetets sammanhang har jag har valt att skilja på denna typ av ljud och 

övriga former av ljud, trots att man kan urskilja en viss tonhöjd i exempelvis ljudet av bildäck 

sladdandes på en asfaltsväg. Anledningen till att det görs skillnad på tonbaserade ljud och 

andra typer av ljud är att min undersökningsprodukt är baserad på just tonbaserade ljud. 

Roine Jansson (2011, s.189) förklarar att en instrumental tons klang inte enbart består av 

själva tonen som enda källa, utan även en serie övertoner. Vidare förklarar Jansson att dessa 

övertoner ingår i vad man i sammanhanget kallar för spektrum. De olika övertonerna i 

spektrumet har olika ljudstyrka och somliga framträder mer tydligt än andra. Beroende på 

vilken typ av instrument som används låter de olika övertonerna annorlunda. Det är detta 

som gör att olika instrument har olika klangfärg, menar Jansson (2011).  

2.5.1 Tidigare modeller 
Den mångsidiga vetenskapsmannen Isaac Newton (1643-1727) kunde identifiera och särskilja 

sju olika färger genom att bryta, vad han kallade för vitt ljus, genom en glasprisma, däribland 

vad Goethe (1749-1832) senare skulle namnge som komplementerande färger, sedermera 

kallat komplementfärger; röd, grön, blå och gul. I Colour Harmony (Westland, Laycock, 

Cheung, Henry and Mahyar, 2007, s.2) beskrivs vad som kallas för Newtons färghjul (1611) 

som ett spektrum baserat på en analogi med, inom musikalisk terminologi, en diaktonisk 

skala; 7 unika färger – 7 unika toner. Då Newtons färghjul inte står sig komplett (Westland, 

et al., 2007, s.3), i den mån att somliga, specifika nyanser inte kan skapas med individuella 

våglängder genom prisman, utan måste framställas i efterhand genom att blanda redan 

framtagna färger, ifrågasatte Goethe denna teori och utvecklade istället en färglära där 

upplevelsen av färger är central, snarare än dess uppkomst (Westland, et al., 2007, s.4) – ett 

tillvägagångsätt som sedermera kan placera Goethes färglära inom kognitionsvetenskapen 

snarare än naturvetenskapen. 

 

Med utgångspunkt från Alexander Skrjabins (1872-1915) memoarer och transkriberingar av 

dennes verk, utförda av Leonid Sabaneyev (1881-1968) ifrågasätter Bulat Galeyev och Irina 

Vanechkina (2001) huruvida Skrjabin var en synestet, då denne tidigare utformat vad som 

kallas för en färgorgel. Galeyev och Vanechkina (2001, s.358) menar att det är allmänt 

vedertaget att eventuella förnimmelser av färg i samband med musikintag är en subjektiv 

upplevelse, som all form av uppskattning av konst och refererar till Skrjabins förhållande till 

vad man numera kallar ”Normative Aesthetics” (Berleant, 1994, s.239). Enligt Skrjabin var 

färgseendet inom tonalitet inte något som skilde sig mellan olika individer, utan en universell 

faktor; ”there must be a principle, must be oneness” (Galeyev & Vanechkina, 2001, s.358). 
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Sabaneyev sammanställde en tabell över de toner som Skrjabin tilldelat specifika färger. 

Skrjabin hade även associerat olika typer av attribut för färgerna, såsom att röd 

representerade dödsängeln (Abaddon), medan violett var en spirituell färg. Bland Skrjabins 

övriga kollegor fanns även här folk som ifrågasatte honom. Nikolaj Rimskij-Korsakov, även 

denne i relation med färgförnimmelser, fann Skrjabins synsätt avvikande från hur man då 

komponerade och framförde musik (Galeyev & Vanechkina, 2001, s.360), vilket resulterat i 

att artikelförfattarna fastslår att färgseende inom musik har varit, är och kommer att förbli 

ett subjektivt fenomen.   

2.6 Hur påverkar ljud och färg oss?  

Zammitto (2005, s.4) förklarar att människan kan påverkas såväl fysiskt som emotionellt av 

färger. Davidoff (1991, s.113) förklarar att färger skapar en direkt påverkan i människans 

endokrina system via hypofysen, varav olika typer av beteende kan uppstå beroende av 

färgåtergivningen. Vidare förklarar Zammitto (2005, s.4) att beroende av en färgs nyans kan 

denna tolkas på olika vis och trots att två kulörer är nyanser av samma färgursprung kan 

respektive nyans ge skilda, reaktionsmässiga utfall. Zammitto menar här att en färg kan 

mätas från varma till kalla nyanser. Exempelvis blir en ljus nyans av röd kyligare än mörk 

variant, men även enklare för ögat att urskilja från sin omgivning. 

Ett exempel på hur färger kan tolkas i vardagslivet är Trafikverkets (2011) resonemang där 

färger beskrivs som människans främsta verktyg för att uttrycka känslor, då människan 

distinkt kan handla utefter den situation en färg figurerar inom. Färgers betydelse behöver 

inte uttalas verbalt av oss för att dess budskap skall nå fram och på så vis verkar dess syfte 

omedelbart. I den svenska vägmärkesförordningen (2007) redogörs våra tre 

flerfärgssignalers (röd, gul och grön) betydelser. Här förklaras att ljudsignalen för 

gångtrafikanter, som återkommer i jämn intervall, ändras tempomässigt (dess så kallade 

puls), beroende på vilken färg som visas. I det här sammanhanget kan även Chions 

(1990/1994) begrepp added value användas, då den synkroniserade tempoväxlingen av 

ljudsignalen sker i samband med ett färgbyte. Är man som trafikant medveten om ljudets och 

färgens karaktär förstår man även undermedvetet vilken färg som visas genom att bara höra 

ljudsignalen och vice versa.  Noterbart är även att röd och grön är motpoler gentemot 

varandra inom de fyra komplementfärgerna, vilket jag anser kan härledas till skillnaden 

mellan att ha stopplikt och tillåtas att gå. Samma typ av förhållande de två färgerna 

sinsemellan går att finna även inom hemelektronik, då i form av en produkts befintliga 

status, i det här fallet på- eller avslagen (on/off – grön/röd). 

Claes Andreasson och Per Erik Rylander (2005, s.24-25) påpekar att beroende av vilket 

tempo ett ljudmönster återkommer i, vad man i detta fall refererar som funktionsmusik, kan 

människor påverkas till att äta sin mat fortare när det är rusningstid i en lunchrestaurang, 

eller undermedvetet motiveras att lägga längre tid på konsumtion i ett varuhus. Andy Farnell 

(2010, s.110-111) menar att hörselsinnet är så pass djupgående, då det redan till viss mån är 

utvecklat vid fosterstadiet, att ständigt återkommande ljud i ens vardag, så som ljudet av 

biltrafik finns lagrat i hjärnan genom att man någon gång upplevt det. I det här fallet rör det 

sig inte bara om memorerade erfarenheter utan även hypotetiskt framtagna ljudbilder. 

Farnell menar även att man kan visualisera ljudets naturliga sammanhang utan koppling till 

en befintlig plats och på så vis ha en undermedveten, men bestämd bild av hur en ljudbild 

kan gestaltas visuellt. Inom spel menar Kristine Jørgensen (2010, s.90) att ljudet av olika 

föremål inom Diablo II (2000), kan klassificera vad för typ av föremål man handskas med 
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generellt, när man för det mellan sitt Interface och diegesis, vilket nödvändigtvis inte den 

grafiska representationen kunnat förmedla fullt ut. 



 

 8 

3 Problemformulering  

3.1 Frågeställning 

Detta arbete ämnar besvara fråganställningen i hur stor utsträckning människor konsekvent 

upplever ett tonbaserat ljud som en specifik färg. De tonbaserade ljuden i undersökningen är 

ämnade för digitala gränssnitt, i detta sammanhang även bekant som Interface. Min 

utgångspunkt för vad ett Interface är grundar sig i ramverket IEZA (Huiberts & van Tol, 

2008), som bland annat definierar vad ett Interface-ljud är och hur det kan karaktäriseras. 

Som teoretisk grund för färgers betydelser/egenskaper/attribut lutar jag mig mot vad 

Zammitto (2005, s.3) kallar för en kulturell relation och vad Vester (2004, s.114) förklarar 

som teorin om hjärnans mognad utifrån miljöns utformning, samt associations-

/inlärningsteorin (2004, s.113). Dessa teorier kring hur man kan uppleva olika färger anser 

jag ha gemensamt att samtliga kan återspegla symptom/uttryck för en samhällsstruktur, 

exempelvis röda stoppljus i trafiken. På så vis kan dessa teorier erinra sig en viss mån 

objektivitet trots att det är en åskådares personliga preferens som avgör färgens innebörd, 

alltså ett subjektivt synsätt. I åtanke har jag även att somliga medfött bär med sig unika 

värderingar av färger (Zammitto, 2005, s.3), som är så pass starkt rotade inombords att 

påverkan utifrån ej fäster (Vester, 2004, s.114-115). Då samhället till stor del representerar en 

gemensam bild av invånarnas uppfattning, såsom den svarta färgens anknytning till sorg 

(Zammitto, 2005, s.5), finns även undantag som går emot normen, exempelvis Skrjabin, som 

utgick från sig själv angående färgers betydelse, alltså en personlig relation. En färg kan ha en 

vedertagen betydelse i ett visst sammanhang inom det västerländska samhället, medan den 

kan tolkas annorlunda av en utomstående individ (Zammitto, 2005, s.5).        

3.2 Metodbeskrivning 

3.2.1 Produktbeskrivning 
Jag har med hjälp av en digital synthesizer producerat 24 unika, syntetiska ljudklipp, ämnade 

för implementation i ett digitalt gränssnitt, varav dessa kan delas in i 4 underkategorier med 

6 stycken klipp inom respektive kategori. Samtliga underkategorier representeras av en unik 

färg, varav blå, grön, gul och röd, de så kallade komplementfärgerna, är de som valts. Varje 

ljudklipp representerar en färg och utformats efter de kriterier som Zammitto (2005, s.4-5) 

sammanställt (se Appendix A och B), varav jag valt tre kriterier inom varje färg att arbeta 

gentemot. Beroende på vilken funktion ljudet är tänkt att fylla varierar tidslängden 

ljudklippen sinsemellan. Ljudet kan vara ämnat att återspegla direkt respons vid navigering 

via enfärgade mjukvaruknappar inom ett menysystem, eller när enfärgade meddelanden 

riktade mot spelaren projiceras på skärmen, etc. Varje enskilt ljudklipps innebörd står 

beskrivet som en bilaga placerat i Appendix B. Jag har utgått från tonen C vid produktionen 

av samtliga ljudklipp, då jag velat hålla det tonbaserade elementet inom ljuden så neutralt 

som möjligt genom att inte variera mig mellan olika toner. Beroende på ljudets karaktär har 

somliga ljud utformats med varierande tonhöjd, exempelvis variationer mellan olika oktaver, 

eller designats med drag av dissonans, i den mån att det främjat ljudets karaktär. Eftersom 

ljudklippen kommer att figurera i en enhetlig sekvens i min undersökning ser jag ett problem 

om det förkommer olika stamtoner, då dessa i förhållande till varandra kan ge direkt 

inverkan på det mänskliga färgseendet (Vester, 2004, s.15-17). Stamtonen C har alltså varit 

ett fundament för utformningen av mina ljud, men det som gör märkbar skillnad dessa 

sinsemellan är hur ljudets karaktär utformats. Ett ljuds karaktär baseras i detta sammanhang 
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på hur det gestaltats. Jag menar att det jag åsyftar som ett ljuds karaktär är synonymt med 

vad Jansson (2011) beskriver som klangfärg. 

3.2.2 Undersökningstyp 
För att besvara min frågeställning har jag gjort en undersökning med 48 stycken deltagare 

inblandade och på så vis framställt en kvantitativ analys. Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut 

Helland och Leif Ove Larsen (2003, s.156) menar att en kvantitativ analys är att föredra om 

man söker samband mellan variabler för att kunna påvisa att dessa samband stämmer 

överens med verkligheten. I mitt fall lämpar sig en kvantitativ analys, då jag sökt konkreta 

siffror för hur pass stor utsträckning människor konsekvent definierar ett tonbaserat ljud till 

en bestämd färg.   

De 48 undersökningsdeltagarna har varit i åldrarna 20-30 år gamla och jämnt fördelade 

könsmässigt. Ingen av de utvalda undersökningsdeltagarna har varit färgblind. Deltagarna 

har delats upp i två huvudgrupper, varav den första har bestått av högskoleelever på 

utbildningen Dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde, som under sin utbildning bland 

annat skolats teoretiskt inom digitala gränssnitts innebörd och varit delaktiga i utveckling av 

dessa, medan den andra gruppen har bestått av individer oberoende av yrkesmässig kunskap 

om hur digital media framställs. Könsfördelningen dessa två grupper sinsemellan har varit 

jämn. Inom den första gruppen har deltagarna ytterligare fördelats i tre mindre grupper; 

speldesigners, grafiker och ljuddesigners, varav respektive grupp har bestått av 8 individer, 

jämnt könsfördelade. Inbördes fördelning av undersökningsdeltagare har inte varit 

representativ för min frågeställning, eftersom det är gruppen som helhet som 

frågeställningen riktar sig mot. Kön eller estetisk arbetsinriktning (design, grafik och ljud) 

har alltså ingen direkt inverkan på resultatet. De olika grupperna har dock tagits fram för 

vidare teoribildningar om framtagen data pekar på diverse orsakssamband, såsom kön eller 

estetisk arbetsinriktning.   

Den här typen av metod jag valt att nyttja inom min kvantitativa analys kallas för 

generalisering. Kortfattat innebär detta att jag kunnat dra slutsatser utifrån den insamlade 

data jag fått och på detta vis kunnat besvara min frågeställning (Østbye, m.fl., 2003, s.235). 

Undersökningsdeltagarna har även genomgått en abstraktion, då kön och behörighet av en 

viss åldersgrupp är de enda egenskaper som genomgående är representerade i studien. I den 

första gruppen har förvisso mer djupgående detaljer blivit representerade, men fortfarande 

framstår deltagarna tämligen detaljfattiga, då kön, åldersgrupp, yrkesrelation och estetisk 

inriktning är maximalt antal egenskaper abstraherade. Genom att uteslutit andra egenskaper 

hos individerna isoleras andra parametrar som kan ha påverkat den data undersökningen 

resulterat i, därför har det varit viktigt att vara medveten om vilka egenskaper hos deltagarna 

man presenterat (Østbye m.fl., 2003). Jag anser att både könsfördelning och en viss 

åldersgrupp, 20-30 år i det här fallet, varit tillräckligt för att skapa en generell bild av 

undersökningens deltagare. Vad jag egentligen velat undersöka är resultatet av min 

undersökningsgrupp, men övriga inkluderade deltagaregenskaper såsom kön och 

yrkeserfarenhet har abstraherats för att kunna stärka orsakssamband.      

3.2.3 Undersökningen i praktiken 
De 24 unika ljudklipp jag producerat har sammanställas i två olika sekvenser, med olika 

ljudklippordning inbördes. Varje ljudklipp spelas upp tre gånger i rad, med korta 

pausintervall sinsemellan och en paus innan nästa typ av ljudklipp spelas i sekvensen. I och 

med repetition av vardera enskilt ljudklipp anser jag att den undersökningsdeltagare som 
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lyssnat till sekvensen har haft rimligt med tid att analysera ljudets karaktär. Ljudklippen 

ligger placerade i sekvensen utan antydan på att de utgår från ett specifikt mönster. 

Vardera enskild undersökningsdeltagare har genomgått undersökningen individuellt. 

Undersökningen har tagit vid i ett rum avskärmat från sin omgivning där 

undersökningsdeltagaren har fått lyssna på den första sekvensen med slutna hörlurar, medan 

undersökningsdeltagaren har fyllt i en enkät där undersökningsdeltagarna kunnat kryssa i 

vilken typ av färg ett ljudklipp kan tyckas representera. Enkäten innehåller 24 punkter, varav 

samtliga består av fem alternativ vardera. Antingen har undersökningsdeltagaren kryssat för 

en av de fyra färgerna, eller alternativet ”annan färg”. När enkäten blivit besvarad av 

undersökningsdeltagaren har undersökningsdeltagaren sedan fått lyssna på den andra 

sekvensen och ånyo besvarat en tom kopia av enkäten. Eftersom ljudklippordningen är 

annorlunda i den andra sekvensen gentemot den första har undersökningsdeltagaren redan 

skapat ett facit åt sig själv angående vilka ljud som förknippas med en bestämd färg. Efter att 

den andra enkäten fyllts i har den jämförts med resultatet av den första ifyllda enkäten och 

på så vis har jag fått fram data tänkt att återspegla min undersökningsdeltagares personliga 

resultat av konsekventa färgval i relation till tonbaserade ljud. Østbye m.fl. (2003, s.132) 

beskriver denna typ av enkätsundersökning som en surveyundersökning och menar att 

denna typ av undersökning lämpar sig såväl för studenter som för forskare eller företag. 

Vidare förklarar Østbye m.fl. (2003, s.133) att den här typen av metod är att föredra som 

ensam forskare, då administreringen av enkäterna enkelt går att hantera på egen hand. I mitt 

fall har denna typ av undersökning lämpat sig ypperligt då jag inte tagit någon hjälp utifrån. 

3.2.4 Styrkor och svagheter 
Jag anser att min undersökning har resulterat i tillräcklig mängd relevant data för att kunna 

besvara min frågeställning och därmed uppnått den validitet som krävs för att ställa min 

undersökning i relation till min problemformulering. I och med det här har jag kunnat göra 

en slutgiltig analys som grundar sig i såväl min litteraturstudie och problemformulering som 

i min undersökning. Anledningen till att jag valt en kvantitativ analys i stället för en kvalitativ 

analys är att jag har sökt ett svar huruvida människor konsekvent upplever ett tonbaserat 

ljud med en specifik färg. En kvalitativ analys hade eventuellt givit mina 

undersökningsdeltagare större spelrum att uttrycka sig på, motivera sina val och därmed 

återge mer detaljrik data än min kvantitativa analys (Østbye m.fl., 2003, s.100). Vidare 

förklarar Østbye m.fl. att mer detaljrik data behöver dock nödvändigtvis inte betyda fler 

mätbara siffror att utgå ifrån i sin analys, utan kan även gestaltas som personliga åsikter 

rörande en specifik färg, därav känns en kvantitativ analysmetod tämligen mer korrekt i detta 

ändamålssyfte anser jag. 
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4 Genomförande/Implementation/ 
Projektbeskrivning  

Vid utvecklingen av min undersökningsprodukt har jag arbetat självständigt med hjälp av 

såväl ett hårdvaruinstrument som ett mjukvaruprogram. I det här kapitlet redogörs vilka typ 

av redskap som använts under min undersökningsprodukts utvecklingsprocess och hur det 

praktiska projektet utförts. 

4.1 Arbetsverktyg 

Jag har använt mig av en KORG Triton Classic, en synthesizer/workstation, hädanefter 

kallad Triton, vid designen av de 24 tonbaserade ljuden. Mjukvaran Logic (Apple Inc.) har 

främst använts som inspelningsprogram och sammanfogningsverktyg för att skapa de två 

sekvenserna, alltså min undersökningsprodukt. 

Förutom mina år av erfarenhet med Triton vägde dess, enligt mig, enorma bibliotek av 

ljudbanker in vid val av utrustning. Standardutbudet av olika typer av ljud på en 

fabriksinställd enhet är så pass brett att det stått klart sedan innan uppstarten av projektet 

att Triton skulle vara ett tillräckligt verktyg för design av samtliga ljud. Det finns dock ingen 

vetenskaplig bakgrund som påvisar att Triton är ett alternativ att välja framför andra verktyg 

vid framtagandet av min undersökningsprodukt eller liknande typer av verk. Triton erbjuder 

en mängd förinställda ljud, men även möjligheten att designa sina egna typer av ljud, genom 

att sammanfoga olika komponenter (ljudtyper). Vill man exempelvis blanda piano, stråkar 

och akustisk gitarr är detta möjligt. Oavsett om olika komponenter sammanfogats till en 

personlig typ av ljud eller redan förinställda kombinationer använts så har det genomgående 

funnits en noggrannhet med att sätta en personlig prägel på slutproduktionen. I de fall ljuden 

inte modifierats från dess förinställningar har i stället styrkan i designen grundat sig i 

utförandet, exempelvis anslag och tonföljd. Något som upplevts att vara en fördel med att 

använda en Triton är att samtliga ljuds design varit genomförbara utan någon annan hård- 

eller mjukvara inblandad. Med detta menas att Triton har reglerat samtliga parametrar för 

mina ljuds design och att inspelningsverktyget Logic Pro endast styrt volymstyrkan på 

insignalen till datorn från Triton och den slutliga volymen för undersökningsprodukten 

(sekvenserna). Om en inställning behövts ändras under inspelningsfasen, exempelvis 

klangfärgs- eller frekvensmässigt, för att främja ljudets karaktär, har det skett i realtid. Detta 

har kunnat regleras via hårdvaruknappar och –parametrar. På så vis har enbart effekter från 

Triton använts, trots att Logic Pro erbjuder en mängd av olika effektpålägg. Under 

arbetsprocessen har det inte förekommit någon konkret nackdel med att arbeta enbart med 

Triton som designverktyg, dock har somliga effekter, exempelvis eko, varit tämligen mer 

omständiga att gestalta via synthesizerns reglage än via Logic Pro. Anledningen till att Triton 

ändå valts som enda designverktyg är att effektpåläggen i Logic Pro inte givit samma resultat 

som motsvarande av Triton. Tritons effektpålägg har haft ett mer tillfredställande resultat än 

Logic Pro’s, då Tritons effektpålägg är utformade för att användas av enheten de tillhör, 

medan Logic Pro’s motsvarande effektpålägg inte är utformade för ett specifikt instrument, 

utan lämpar sig för olika typer av ljudkällor. Därför har en skräddarsydd lösning av 

effektpålägg för ljuden givit ett mer önskvärt designresultat än en generell sådan. Under 

utvecklingsprocessen har valet av ljuddesignsverktyg inte någon gång känts som ett felaktigt 

val. 
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Utöver styrning av volymstyrkan i datorn av insignalen från Triton och att vara 

inspelningsenhet har Logic Pro, som tidigare nämnt, använts som verktyg att sammanställa 

mina inspelade ljud till de två sekvenser som använts i min undersökning. Eftersom 

inspelningen av ett ljud gjorts i många försök men i samma tagning har det förekommit i 

enstaka fall att klangen från ett tidigare försök i en tagning haft inverkan på nästa försök. I 

dessa fall har Logic Pro varit ett behändigt verktyg att redigera bort denna typ av oönskade 

ljud. Den här behandlingen har utförts parallellt med sammanfogningen av de två 

sekvenserna.  

Både inspelningssessionen och sekvenssammanfogningen har hanterat de 24 ljuden i 48 000 

Hz, vilket enligt David Miles Huber och Robert E. Runstein (2010, s.213) lämpar sig väl för 

ljudupptagning och –uppspelning inom DVD-baserad media, vilket en majoritet av nutidens 

kommersiella dataspel är. Ljudens bit-djup är genomgående 24 bit, vilket även detta är 

ämnat för högkvalitativa ljudproduktioner menar Huber och Runstein (2010, s.214). 

Filformatet Wave (filnamn.wav) kan hantera såväl 48 000 Hz som 24-bitsvärde, vilka båda 

är tillgängliga inställningar att kombinera i Logic Pro. Anledningen till att Wave valts framför 

andra filformat till min undersökningsprodukt är att Wave inte är ett destruktivt filformat, 

dvs. att ljudets kvalité ej komprimeras utan främjar i stället möjligheten att bibehålla så högt 

frekvens- och bitvärde som möjligt, exempelvis 96 000 Hz och 32 bit (2010, s.255).  

4.2 Arbetsmetod 

För att uppnå ett så lyckat resultat som möjligt med min undersökningsprodukt har 

arbetsprocessen delats in i tre övergripande faser; koncept, kreation och 

testning/utvärdering. Arbetsmetoden har möjliggjort en iterativ arbetsprocess, då det har 

varit möjligt att upprepa en annan fas om det aktuella ljudet inte haft ett tillfredsställande 

resultat. I somliga fall har utförandet, dvs. kreationsfasen, inte uppfyllt mina krav, medan 

andra ljuds egenskaper har behövts göras om från idéstadiet, alltså konceptfasen. I och med 

att arbetet kunnat hanteras så pass flexibelt mellan faserna har det varit enkelt att analysera 

vad som behövts förbättras eller eventuellt slopas.  

4.2.1 Konceptfas 
Det är viktigt att understryka att de tonbaserade ljuden designats utifrån min uppfattning av 

hur tonbaserade ljud och färg kan upplevas av människor och hur färgers egenskaper 

(Zammitto, 2005) kan representeras via tonbaserade ljud. Varför ett tonbaserat ljud gestaltas 

med en specifik klangfärg grundar sig alltså i min uppfattning av hur en färg med dess 

egenskaper (2005) kan upplevas. Färgerna i Zammitto’s tabell (2005), varav blå, röd, gul och 

grön är de som valts ut, representeras av minst tio olika egenskaper vardera. Vid designen av 

de tonbaserade ljuden har representativa egenskaper för respektive färg reducerats till endast 

tre. Anledningen till detta beslut tagits är att tio olika egenskaper att arbeta efter skulle för 

mig bli för många spridda riktlinjer att arbeta gentemot.  

Av de tre egenskaper för respektive färg som valts ut har medvetenheten i valen fokuserat på 

att varje egenskap skall kunna relatera till de övriga två i så stor utsträckning som möjligt. Ett 

exempel på detta är de tre egenskaperna för blå färg; kall, lugn och vatten. Samtliga 

egenskaper har upplevts som att de kan gestalta olika typer av tonbaserade ljud och 

dessutom representera färgen blå. Vidare menar jag även att dessa tre egenskaper 

sinsemellan kan relatera till varandra genom olika gemensamma nämnare/teman, såsom 

himlen och is (2005).  
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Att designa ett tonbaserat ljud utefter en färg innefattande tre egenskaper (2005) har varit 

såväl enkelt som svårt. Då en tydlig vision om hur en färg på olika vis kan gestaltas med 

tonbaserade ljud funnits har även detta fått kompromissas i hänsyn till hur den enskilda 

representationen för en färg ter sig gentemot övriga färger. 

4.2.2 Kreationsfas 
Kreationsfasen har innefattat två huvudmoment. I det första momentet har de 24 ljudklippen 

skapats under en inspelningssession, medan det andra momentet har varit 

sammanfogningen av de två sekvenserna, dvs. min undersökningsprodukt. Då allt förarbete 

inför inspelningssessionerna ägt rum i konceptfasen har också kreationsfasen varit en 

mindre tidskrävande fas än de övriga två faserna. Fokus har legat på utförandet, vilket i sig 

har varit en smidig process då den framtagna ljuddesignen från konceptfasen endast behövts 

realiseras. Det är dock viktigt att påpeka att samtliga faser inte haft någon konkret 

avgränsning gentemot varandra. Med detta menas att fasernas egentliga syfte i viss mån varit 

transparenta, exempelvis att en ständig utvärdering av ljuden skett såväl i koncept- som i 

kreationsfasen. Uppdelningen faserna sinsemellan har främst förenklat arbetet strukturellt.  

4.2.3 Testning/utvärdering 
Utöver att ha testat slutstadiet av min produkt på utbildningskollegor i syfte att få kritik på 

vad som kunnat förbättras har undersökningsprodukten kontinuerligt under 

utvecklingsprocessen testats och utvärderats. Det har rört sig om såväl detaljer av produkten 

som dess aktuella helhetsstatus. Vid sammanfogningen av sekvenserna har målet varit att 

undersökningsproduktens längd tidsmässigt skall ge en respondent betänketid, men heller 

inte för mycket spelrum att analysera ljudet på, då undersökningen är utformad för att 

generera spontana/impulsiva svar och inte djupgående, analytiska utläggningar. För att 

utforma den här aspekten av undersökningsprodukten har som tidigare nämnt test av olika 

lösningsalternativ gjorts på utbildningskollegor, exempelvis hur många gånger ett ljudklipp 

skall förekomma i följd inom en sekvens, vilket fastslagits till tre. Vid utmätningen av ett 

lämpligt pausintervall mellan samma typ av ljudklipp och nästkommande typ av ljud har 

även test på utbildningskollegor gjorts.  

4.2.4 Ljuddesign 
De tonbaserade ljuden har designats med olika typer av klangfärg. Målet har varit att skapa 

en variation av olika typer tonbaserade ljud. Vardera tonbaserat ljuds  klangfärg har av mig 

upplevts som representativ för en specifik färg, vilket senare har kunnat ställas i förhållande 

gentemot hur undersökningsdeltagarna upplevt de olika tonbaserade ljuden. De olika 

variationerna av tonbaserade ljud har utformats till ljud vars klangfärger återspeglar såväl 

autentiska som syntetiska instrument. Förhållandet autentisk kontra syntetisk avser i detta 

ljuddesignssammanhang huruvida ett tonbaserat ljud innefattar element som återspeglar en 

fysisk källa (autentisk), såsom ett specifikt instrument. De ljud som inte kan härledas till ett 

fysiskt objekt blir därav syntetiska, menar jag. Bland autentiska ljud förekommer exempelvis 

vad som kan liknas vid en vibrafon eller en marimba, medan de syntetiska ljuden byggt på 

bland annat fyrkants- och sågtandsljudvågor. I Appendix B återfinns en produktbeskrivning 

som beskriver vilken typ av klangfärg de tonbaserade ljudet återger, vilka egenskaper (2005) 

det upplevs representera och i vilket sammanhang inom ett digitalt gränssnitt det är tänkt att 

figurera inom. 
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4.3 Undersökningsprodukten 

Undersökningsprodukten är tänkt att representera hur olika färger kan gestaltas med 

tonbaserade ljud. Trots att det funnits konkreta riktlinjer att följa för dess utformning som en 

specifik färg med tre unika egenskaper därtill (Zammitto, 2005) har ändå den slutgiltiga 

prägeln på designen utgått från mig, även fast hänsyn har tagits till hur ljud och färg kan 

figurera i samspel i verkligheten (Trafikverket, 2011). Ljudens design har formats utifrån att 

återspegla min uppfattning av hur tonbaserade ljud och färg kan samverka i digitala 

gränssnitt. Inspiration har tagits från Zammitto’s egenskaper för färger (2005). Därpå har 

dessa egenskaper tolkats av min uppfattning hur de kan gestaltas som tonbaserade ljud, 

vilket kan härledas till teorin om hjärnans mognad utifrån miljöns utformning (Vester, 2004, 

s.114), såväl som en personlig och kulturell relation (Zammitto, 2005). 

 

Figur 1 Sekvens ett och två visualiserade. Varje enskild ruta representerar ett 
ljudklipp och vilken typ av färg som gestaltas. 

Som tidigare nämnt (3.2.3) har undersökningsdeltagarna fått lyssna på den första sekvensen 

med slutna hörlurar, medan undersökningsdeltagarna fyllt i en enkät där 

undersökningsdeltagarna kunnat kryssa i vilken typ av färg ett ljudklipp kan tyckas 

representera. När enkäten blivit besvarad av undersökningsdeltagarna har 

undersökningsdeltagarna sedan fått lyssna på den andra sekvensen och ånyo besvarat en tom 

kopia av enkäten. Eftersom ljudklippordningen är annorlunda i den andra sekvensen 

gentemot den första har undersökningsdeltagarna redan skapat ett facit åt sig själva 

angående vilka ljud som förknippas med en bestämd färg. När båda enkäterna blivit 

besvarade av en undersökningsdeltagare har enkäternas resultat jämförts med varandra. På 

så vis har ett resultat av i hur stor utsträckning undersökningsdeltagaren gjort konsekventa 

färgval av tonbaserade ljud genererats. 

 

 

Figur 2 Sekvens ett och två visualiserade. Varje enskilt nummer representerar ett 
ljudklipp vars beskrivning finns att tillgå i appendix-sektionen (B – 

Produktbeskrivning). 
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5 Analys 

I och med att samtliga undersökningsdeltagare blivit informerade såväl skriftligt som 

muntligt om hur undersökningen varit utformad genomförde samtliga denna fas av arbetet 

problemfritt. I Appendix C återfinns en kopia av den skriftliga information 

undersökningsdeltagarna fått ta del av. Den muntliga information som tillhandhållits har 

generellt varit en bekräftelseförfrågan från min sida gentemot undersökningsdeltagaren att 

denna uppfattat den skriftliga informationen korrekt, vilket även samtliga 

undersökningsdeltagare gjort. 

Vidare kommer olika begrepp och förkortningar att nyttjas i texten, såsom män och kvinnor, 

dataspelsutvecklare (DSU) och ej yrkesrelaterade deltagare (EYD) - dvs. människor som inte 

varit delaktiga i utveckling av digitala gränssnitt, men även speldesigners, grafiker och 

ljuddesigners, för att redogöra och jämföra de olika resultat undersökningen genererat.  

5.1 Resultaträkning  

Resultaträkningen har baserats på att sammanställa medelvärdet av såväl samtliga 

undersökningsdeltagare som specifika grupper (DSU, EYD, kvinnor, grafiker, etc.). Ett 

enskilt, individuellt resultat återspeglar alltså inte nödvändigtvis någon som helst liknelse 

gentemot hur övriga deltagare presterat. Det medelvärde som har mätts är i hur många fall 

undersökningsdeltagarna varit konsekventa i sina färgval av de olika tonbaserade ljuden. 

Högst möjliga utfall av konsekventa färgval är 24 gånger, vilket hade resulterat i 1152 

konsekventa färgval om samtliga 48 undersökningsdeltagare genomgående varit konsekventa 

i sina färgval. Den totala mängden av konsekventa färgval i undersökningen är 633, vilket ger 

ett medelvärde för de 48 undersökningsdeltagarna på 13,1875, dvs. ett resultat som påvisar 

att konsekventa färgval förekommit oftare än inkonsekventa färgval. Østbye m.fl. (2003, 

s.166) menar att begreppet medelvärde är vedertaget och är vad som bör användas vid 

utvärdering av genomsnittsresultatet för en viss mängd enheter. 
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5.2 Utvärdering 

Förutom att sammanställa ett medelvärde av konsekventa färgval för samtliga 

undersökningsdeltagare har en utvärdering av de olika gruppernas medelvärde gjorts, 

eftersom ett intresse för eventuella orsakssamband till undersökningens resultat funnits 

sedan uppstart av detta examensarbete. Nedan följer diagram över de utvalda gruppernas 

medelvärden. 
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Samtliga kvinnliga designers hade som minst lika många konsekventa färgval som 

inkonsekventa. Tre av fyra kvinnliga designers hade fler konsekventa färgval än 

inkonsekventa, medan endast en manlig designer hade fler konsekventa färgval än 

inkonsekventa. Bland grafiker och ljuddesigners hade män till skillnad från inom design ett 

högre medelvärde än kvinnor. I och med att kvinnliga designers genererat ett så pass högt 

medelvärde gentemot andra grupper slutar kvinnors medelvärde inom DSU på ett marginellt 

högre värde än mäns medelvärde inom DSU. Skillnaden mellan kvinnor och mäns 

medelvärde inom grafiker- och ljuddesignergruppen är så pass marginell att trots ett högre 

medelvärde för män inom båda grupperna är ändå det totala medelvärdet för kvinnor inom 

DSU högre än mäns medelvärde. 
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Skillnaden mellan kvinnor och mäns resultat inom EYD är större än inom DSU. Medelvärdet 

för kvinnor i generell jämförelse gentemot män visar att kvinnor i 13,75 fall konsekvent 

definierar ett tonbaserat ljud med en specifik färg, medan män i genomsnitt gör det i 12,625 

fall av 24. 

5.3 Konsekventa färgval 

Den här undersökningens frågeställning ämnar inte besvara frågan varför somliga 

tonbaserade ljud upplevs i större utsträckning som en specifik färg, men för vidare arbete har 

denna typ av resultat transkriberats till ett eventuellt underlag. Nedan återfinns fyra 

stapeldiagram över resultat bland undersökningsdeltagarna som återspeglar olika utfall av 

undersökningen. 
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Utvärderingen visar att de tonbaserade ljuden i somliga fall upplevts som den färg dessa är 

designade för att representera, exempelvis ljud 3. Detta baseras på resultatet av konsekventa 

färgval gjorda av undersökningsdeltagarna. Utöver de fyra diagram som syns ovan finns 

samtliga 24 tonbaserade ljuds undersökningsvärden i samma typ av utformning att tillgå i 

Appendix E. Dessa diagram kan påvisa tendenser såsom om ett ljud konsekvent definierats 

till en specifik färg fler gånger än inkonsekventa färgval gjorts, vilket kan användas för en 

vidare, mer djupgående, analys av resultaten. 

5.4 Metodanalys 

Undersökningsmetoden i sig har genererat ett resultat som besvarar frågeställningen, men 

ändå kan somliga punkter av metoden ifrågasättas. Enkäten har utformats med fem olika 

svarsalternativ, varav alternativet ”ingen färg” inte tagits med. När enkäten utformades togs 

inte denna typ av alternativ med i beräkningarna. Beroende på om alternativet är med i 

enkäten, eller inte, har det i sig en inverkan på den huvudsakliga frågeställningen; antingen 

har deltagarna möjligheten att konsekvent ange att ett ljud inte har en specifik färg, eller så 

utgår man i resultatanalysen från deltagarnas inkonsekventa val att ingen färg kunnat 

definieras. För att slippa dra slutsatser utifrån inkonsekventa val bör alltså alternativet 

”ingen färg” tagits med som givet alternativ i undersökningsenkäten. Alan Bryman påpekar 

dock i boken Samhällsvetenskapliga metoder (2002, s.167) att man i så stor utsträckning 

som möjligt skall undvika negationer bland svarsalternativ i undersökningar, då denna typ av 

svarsmöjlighet kan skapa en ”enkel utväg” för undersökningsdeltagaren i stället för att 

deltagarens verkliga åsikt ges. För att besvara detta behövs därför undersökningen 

genomföras på nytt, vilket i sig blir beroende av undersökningsdeltagare igen.  

I förhållande till undersökningens tids- och resursramar menar jag att antalet 

undersökningsdeltagare varit relativt högt. Detta deltagarurval (stickprov) förblir ändå en 

liten mängd gentemot övrig befolkning. Eftersom undergrupperna (speciellt design, grafik 

och ljud) är så pass små deltagarmässigt är de tämligen heterogena. Om en enskild deltagare 

inom någon av grupperna skulle bytas ut mot en motsvarig deltagare (ex. en grafiker mot en 

ny sådan) skulle även 25% av undergruppens helhetsbild ändras. På så vis förhåller sig 

replikerbarheten av undersökningen väldigt låg. De materiella resurserna förblir intakta 

(sekvenserna och enkäten), men urvalets resultat blir förmodligen annorlunda. I och med att 

även urvalsgruppen som helhet, dvs. samtliga deltagare, förhåller sig heterogen som 

stickprov kan undersökningens resultat ifrågasättas hur pass statistiskt signifikant det är. 

Undersökningen kan ifrågasättas huruvida enkäten genererat svar baserat på slump eller 

samband mellan ljuden och de deltagarnas uppfattning. Kortfattat kan man besvara detta 

genom att ställa det faktiska resultatet av konsekventa val, 633, mot det förväntade utfallet av 

konsekventa val styrda av slumpen, nämligen 230,4. Siffran 230,4 baseras på 

undersökningens 48 deltagare som tillsammans haft 5760 olika svar att välja på, varav 1152 

svar genererats. Av fem olika svarsalternativ att tillgå är alltså chansen 20% att ett 

konsekvent svar ges om man som undersökningsdeltagare förlitat sig till slumpen, alltså 

230.4 konsekventa svar, medan den faktiskta siffran, 633, motsvarar ungefärliga 54.9% 

konsekventa svar. För att närma sig än mer precisa siffror rörande signifikant data har en 

mängd chi-2-test utförts på resultatet rörande frågeställningen, men även de olika 

undergrupperna som innefattats av undersökningen. Följande visas en tabell över det 

helhetsmässiga resultatet gentemot ett förväntat utfall baserat på slumpmässiga val. 
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A 633 antal konsekventa svar B 230 slumpmässigt 
konsekventa svar 

Summa 863 (A+B) 

C 5127 antal förkastade svar D 5530 slumpmässigt 
förkastade 

Summa 10657 (C+D) 

N1 5760 summa (A+C) N2 5760 summa (B+D) Totalsumma 11520 (A+B+C+D) 

 

Chi-2-test i mjukvaran PAST (1999-2012) ger följande resultat: 

 

A vs. B 

Sample vs. expected 

One constraint 

N1:  5760 

N2:  5760 

Deg. freedom: 1 

Chi^2:  735,49 

p (same): 5,72E-162 

Monte Carlo p (same): <0,0001 

Fisher exact p (same): N/A 

 

Anledningen till att ett chi-2-test tillämpats är att det är en vedertagen metod för att fastslå 

om det finns ett samband mellan två variabler i populationen som stickprovet baseras på 

(Bryman, 2002). Vidare har chi-två-test utförts för att jämföra relationen konsekventa 

svar/inkonsekventa svar mellan de olika undergrupperna. Resultaten av detta finns att tillgå i 

Appendix F. 

 

5.4.1 Resultattolkning 
Resultatet av ett chi-2-test på undersökningsresultatet tolkas som att svaren som givits inte 

varit slumpmässiga. Det finns ett samband mellan ljuden och undersökningsdeltagarnas 

uppfattning om eventuell koppling till en viss färg. Svarsalternativet ”ingen färg” saknades 

och detta kan ha medfört att personer som inte upplevt färgassociationer när de lyssnat till de 

tonbaserade ljuden tenderat att välja ett färgalternativ på slumpmässig grund. Detta kan då 

ha medfört att graden av konsekvens i svaren mellan första och andra enkäten blivit lägre än 

om undersökningsdeltagarna haft möjligheten att svara att de inte associerade till färg 

överhuvudtaget. Alternativet ”ingen färg” hade inneburit ett sjätte svarsalternativ och hade i 

sin tur kunnat påverka data och givit andra resultat i signifikansprövningen. Det senare har 

inte kunnat prövas i efterhand.  

5.5 Summering 

Av de resultat för de olika grupperna som ämnats tas fram återfinns ett lägsta medelvärde på 

10 och ett högsta på 15 för grupperna. Det totala medelvärdet för samtliga 

undersökningsdeltagare är som tidigare nämnt 13,1875, vilket tyder på att resultatet 

återspeglar en bild av att konsekventa färgval tenderar till att vara marginellt vanligare än 

inkonsekventa färgval.  
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6 Slutsatser 

6.1 Resultatsammanfattning 

Det här arbetet har ämnat besvara frågeställningen i hur stor utsträckning människor 

konsekvent definierar tonbaserade ljud ämnade för digitala gränssnitt som en specifik färg. 

För att redogöra detta har en litteraturstudie genomförts för att kunna ta fram en 

undersökningsprodukt som använts i en kvantitativ undersökning bestående av 48 deltagare. 

Undersökningsdeltagarna har genomgått ett test som kunnat generera ett medelvärde av 

konsekventa färgval för såväl en enskild deltagare som specifika deltagargrupper och 

samtliga deltagare. Det generella medelvärdet för konsekventa färgval bland 

undersökningsdeltagarna har fastställts till 13,1875 fall av 24 möjliga. Detta är även den siffra 

som besvarar frågeställningen. Svaret påvisar att konsekventa färgval bland 

undersökningsdeltagarna skett i större utsträckning än inkonsekventa färgval. Av specifikt 

utvalda grupper, såsom kön och yrkeserfarenhet, har ett varierande medelvärde genererats 

grupperna sinsemellan. Av analysen att döma återfinns inga tendenser på att en specifik 

deltagargrupp skulle vara mer konsekvent i sina färgval än någon annan grupp i större 

utsträckning. Bland kvinnor genererades de högsta medelvärdena (17), men även det lägsta 

(4). Män utan ett yrkesmässigt förhållande till branschen (EYD) genererade ett högre 

medelvärde än män inom dataspelsutveckling (DSU). Dock återfanns ett lägre medelvärde 

hos en manlig EYD-deltagare (6) än bland manliga DSU-deltagare, medan båda grupperna 

hade 16 som högsta medelvärde. Kontentan av det här menar jag är att ingen av de specifika 

grupperna har ett resultat som påvisar att respektives deltagare gemensamt påvisar en 

påtaglig tendens av högre konsekventa färgval än någon annan grupp. 

Somliga resultat påvisar dock att vissa tonbaserade ljud genererat starka tendenser av att 

dessa upplevts som en specifik färg i mycket större utsträckning än någon annan färg. 

Undersökningens frågeställning ämnar dock inte att besvara varför dessa ljud upplevts som 

en specifik färg, men som tidigare nämnt kan detta användas för vidare undersökningar av 

konsekventa färgval inom tonbaserade ljud.   

6.2 Diskussion 

Ljuddesignen och färgsättningens samverkan inom dataspel har av mig upplevts som en 

aspekt som sällan prioriterats i samma grad som exempelvis ett spels narrativa och 

spelmekaniska aspekter. Genom att undersöka i hur pass stor utsträckning människor 

konsekvent upplever ett tonbaserat ljud som en specifik färg har min undersökning fört mina 

teorier närmare ett svar huruvida det finns en möjlighet att utforma en standard för hur 

tonbaserad ljuddesign och färgsättning för digitala gränssnitt skall utformas. 

Undersökningen har genererat ett medelvärde för konsekventa färgval av tonbaserade ljud 

bland undersökningsdeltagarna. Detta medelvärde tyder på att i drygt 13 av 24 fall har 

undersökningsdeltagarna gjort konsekventa färgval, vilket kan ses som att människor i över 

50% av fallen gör konsekventa färgval av tonbaserade ljud. Den här procentuella beräkningen 

upplever jag som talande för undersökningens olika deltagargrupper trots att det funnits 

somliga grupper med ett högre medelvärde än andra grupper. Ingen av grupperna 

återspegladar en påtagande tendens av högre konsekventa färgval gentemot övriga grupper. 

Somliga deltagare har genererat högre medelvärden än andra, men att fastslå att detta beror 

på någon av de specifika faktorer jag valt att belysa går inte.  
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Vad som i stället pekar på en tydlig tendens är hur vissa tonbaserade ljud genererat resultat 

där en majoritet av undersökningsdeltagarnas konsekventa färgval inte bara överensstämt 

med varandras utan även upphovsmannens designvision. Tendensen har upplevts som mest 

påtaglig inom resultatet för de tonbaserade ljud som designats som blå. Detta resultat stärker 

inte svaret på den egentliga frågeställningen, men påvisar att undersökningsdeltagarnas stora 

samtycke bland dessa ljud grundar sig i en gemensam uppfattning till hur ett tonbaserat ljud 

upplevs som en specifik färg, menar jag. Det som Vester (2004) beskriver som teorin om 

hjärnans mognad utifrån miljöns utformning kan härledas till denna gemensamma 

uppfattning undersökningsdeltagarna sinsemellan såväl som det Zammitto (2005) beskriver 

som en kulturell relation. Det är alltså inte ett slumpartat sammanträffande som inträffat, 

där en stor mängd personliga preferenser (2004, 2005) genererat lika resultat, utan en 

tendens som påvisar att vissa typer av tonbaserade ljuds klangfärg i stor utsträckning upplevs 

som en specifik färg, menar jag. För att klargöra om det är en allmän uppfattning bakom 

undersökningsdeltagarnas beslut behövs även en kvalitativ studie av 

undersökningsdeltagarnas relation till dessa ljud göras. På så vis kan motiveringarna kring 

varför ett tonbaserat ljud exempelvis låter blått ställas i jämförelse till varandra men även 

gentemot den beskrivning av ljudet som gjorts av upphovsmannen. Givetvis förväntas inte att 

samtliga undersökningsdeltagare skall återge identiska motiveringar till hur man bestämt 

färg åt de tonbaserade ljuden då jag redan är medveten om att färger i samspel med 

tonbaserade ljud eller musik är en subjektiv upplevelse (Galeyev & Vanechkina, 2001). Dock 

är mina förhoppningar att vissa typer av nyckelord kan tendera starkare än andra bland 

motiveringarna. Utifrån det tas alltså mer data fram för framtida forskning. 

Detta arbete kan ses som en förstudie till ett komplext undersökningsområde. Studien i sig 

kan inte svara på om det är relevant med en viss typ av färg- och tonbaserad ljudkonvention 

för digitala gränssnitt, men svarar däremot på i hur stor utsträckning tonbaserade ljud 

konsekvent upplevs som en specifik färg, bland en skara på 48 stycken 

undersökningsdeltagare. Detta resultat i sig kan vidare styra en mer långsiktig studie av 

undersökningsområdet i rätt riktning. Vidare följer mina personliga synpunkter på hur den 

här studien i framtida syfte eventuellt kan förbättras, utvidgas eller genomföras med andra 

typer av undersökningsmetoder. 

6.3 Framtida arbete 

Den här undersökningen har genererat ett resultat som besvarat frågeställningen som detta 

arbete baserats på. I efterhand kan dock undersökningsmetodens validitet ifrågasättas då 

undersökningsenkäten kan tolkas som att den förutsätter att undersökningsdeltagaren 

upplever någon typ av färg i de tonbaserade ljuden, eftersom alternativet ”ingen färg”, som 

tidigare nämnt, inte tillhandahållits. Därför bör vidare studier som berör den här typen av 

frågeställningar inkludera även detta alternativ. Ingen av undersökningsdeltagarna uttryckte 

sig dock om avsaknaden av alternativet, därför kan ingen slutsats dras huruvida alternativet 

saknats eller inte. Däremot är jag medveten om att alternativet nu i efterhand känns givet. 

I jämförelse till utsatt tid att utföra undersökningen på upplever jag att min 

undersökningsprodukt testats på ett högt antal deltagare, men för att enklare kunna finna 

klara tendenser och orsakssamband gynnas denna typ av undersökning av ett ännu högre 

deltagarantal. Resultatet som undersökningen genererat kan heller inte besvara varför 

somliga tonbaserade ljud visat starka tendenser på hur dessa kan upplevas som en specifik 

färg i större utsträckning än andra färger. För att kunna utvinna information om det här 
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behövs en mer djupgående undersökning göras på varje enskild deltagare. 

Undersökningsdeltagaren bör ges utrymme att motivera vilka aspekter av ljudet som får det 

att representera en specifik färg, alltså behövs även en kvalitativ studie göras. 

Vidare kan de tonbaserade ljuden placeras i olika sammanhang, såsom att vara en enhet av 

en ljudrymd innehållandes ett eller flera olika ljud. På så vis kan man testa om dessa 

konsekvent upplevs som samma typ av färg som de gjort utanför ett sammanhang. De ljud 

som i min undersökning definierats av konsekventa färgval kan även spelas upp i samband 

med att en annan typ av färg visas för en ny undersökningsdeltagare, som i sin tur kan avgöra 

huruvida det är en adekvat färgsättning som projiceras i samband med att det tonbaserade 

ljudet spelas upp. 

Undersökningen ämnar inte undersöka fenomenet synestesi. Det resultat som genererats kan 

dock vävas in som en närliggande typ av forskningsreferens för vidare studier om 

färgförnimmelser vid lyssning till tonbaserade ljud. Undersökningsprodukten utgick från 

tonen C. Blir det liknande resultat oavsett vilken instrumental stamton man utgår ifrån, eller 

upplevs en viss typ av klangfärg varierande beroende på stamton? Här menar jag att samma 

typ av undersökning kan göras med samtliga instrumentala toner fördelade i enskilda 

undersökningar.  

De tonbaserade ljuden har blivit framtagna för att optimera utformningen av digitala 

gränssnitt. På så vis bör det finnas ett intresse i att testa dessa i en undersökning där dess 

användarbarhet testas. Hur pass viktig är adekvat färgläggning till given ljudläggning 

gentemot övriga faktorer inom digitala gränssnitt? Det här upplever jag som steget efter 

varför olika typer av tonbaserade ljud upplevs som en specifik färg. 

Det här är som tidigare nämnt en komplex studie som i sig kan behandlas av olika typer av 

forskningsområden såsom kognitionsvetenskap, människa-data-interaktion och 

naturvetenskap, därav kan vidare undersökningar av undersökningsområdet utföras mer 

kliniskt, dvs. med en undersökningsmetod som enbart grundar sig i ett forskningsområde. 
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Appendix A  -  Figurer 

Detta är en sammanställning av de modeller som presenterats i arbetet. Samtliga figurer, om 

ingen specifik upphovsman nämns, är återskapade av mig utifrån originalgestaltning. 

 

Figur 3    IEZA-modellen (2008) 

 

Figur 4  Walter Murch’s Conceptual Model (1998) 
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Figur 5 Komplementfärgernas egenskaper enligt Zammitto (2005). 

 

Figur 6 Isaac Newton’s Colour Wheel [Illustration: Isaac Newton, 1704] 
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Figur 7 Skrjabins Färgcirkel  

 

Figur 8 Skrjabins Färgorgel 
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Appendix B  -  Produktbeskrivning  

Nedan återfinns fyra tabeller som beskriver de 24 ljuden i undersökningsprodukten. 

Beskrivningen grundar sig i hur jag som upphovsman resonerat vid design/utformningen av 

samtliga ljud. Dessförinnan följer en kort redogörelse av fyra begrepp som används i 

tabellerna. 

 Pad: Utdragen ton (fungerar även för ackord). En pad kännetecknas av en väldigt 

långvarig/utdragen anslagstid och en förlängd utringningstid. Så länge anslaget 

bibehålls håller tonen i sig. Beroende på typ av pad kan volym- och frekvensstyrka 

uthärdas på olika vis. För vidare läsning, se ”attack, decay, sustain, release”.  

 

 Pitch: Även ”tone pitch”, på svenska ”tonhöjd”. Förekommer i sammanhanget då ett 

ljud innefattar olika tonhöjder.  

 

 Reverb: Simulerar ett rums efterklang. 

 

 Frekvens: I ljudproduktionssammanhang kallat EQ (equalizer). Filterverktyg som 

reglerar vilka frekvenser i ett ljud som skall vara hörbara respektive inaktiva.  
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Figur 9 Tabell: ljud 1-6 
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Figur 10 Tabell: ljud 7-12 
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Figur 11 Tabell: ljud 13-18 
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Figur 12 Tabell: ljud 19-24 
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Appendix C  -  Undersökningsinformation  

 

Ljud i färg – färg i ljud 

Den här undersökningen är utformad för att redogöra huruvida olika tonbaserade ljud kan 

definieras konsekvent till en specifik färg. Du som respondent kommer att få lyssna på två 

sekvenser bestående av 24 stycken ljud vardera. Det är samma ljud som figurerar i båda 

sekvenserna men dess inbördes ordning av uppspelningsföljd är olika. Ljudens förekomst i 

sekvenserna är slumpartade och har därför ingen bakomliggande mönsterföljd. Varje ljud 

spelas upp tre gånger i följd med korta pausintervall sinsemellan och gentemot nästa typ ljud. 

Sekvenserna är strax under 9 minuter långa vardera.  

Varje ljud är specifikt utformat för att representera en av de fyra färgerna blå, grön, gul, eller 

röd. Det är din uppgift som respondent att avgöra vilken färg ljudet kan tänkas representera 

genom att fylla i en enkät medan du lyssnar igenom sekvensen. Det är totalt 24 identiska 

svarspunkter i enkäten, varav samtliga kommer att besvara frågan ”vilken färg har ljudet?”. 

Varje svarspunkt har fem valbara alternativ. Antingen väljer du någon av de fyra färgerna, 

eller alternativet ”annan färg” om det aktuella ljudet upplevs som ej representativt för någon 

av färgerna. 

Efter att du lyssnat igenom den första sekvensen tar undersökningen två minuters paus 

innan du lyssnar igenom den andra sekvensen och fyller i samma typ av enkät ånyo. Efter det 

här är din aktiva medverkan i undersökningen över.  

Ditt resultat bidrar med att främst klargöra hur pass konsekventa färgförnimmelser gentemot 

tonbaserade ljud du har, men även hur överensstämmande din uppfattning av ljuden är i 

jämförelse med upphovsmannen bakom dessa och övriga undersökningsdeltagare. 

Anledningen till att just du kommer att genomföra den här undersökningen är för att du är 

en kvinna eller man i åldern 20-30 år. Du är heller inte färgblind. Är du dessutom utvald på 

grund av din studieinriktning (Dataspelsutveckling) kommer du således ha blivit meddelad 

om detta tidigare. Din medverkan är anonym. 

Tack för din medverkan! 

-Dan Jonsson Bergh 
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Appendix D  -  Enkät 

Nedan återfinns ett exempel på hur enkäten för min undersökning är utformad. Alla punkter 

på enkäten är likadant utformade och låter undersökningsdeltagaren besvara frågan: ”Vilken 

färg har ljudet?”. 

 

Figur 13 Undersökningens enkät. 
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Appendix E  -  Konsekventa färgval 

Nedan följer 24 stapeldiagram som redovisar utfallet av konsekventa färgval för de olika 

tonbaserade ljuden. Varje siffra motsvarar hur många undersökningsdeltagare som tilldelat 

ett ljud samma färg två gånger. 
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Appendix F  -   Undergrupper 

Tabell: 

Relationen konsekventa svar/inkonsekventa svar jämförd mellan grupperna inbördes. 

Testmetod: Chi-2. Där skillnaden är signifikant anges chi-2-värdet med fetstil 

(signifikansnivå p<0,05, 1 frihetsgrad). 

 

 Design, 

män 

Grafik, 

män 

Ljud, män Civil, män Design, 

kvinnor 

Grafik, 
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Ljud, 

kvinnor 
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Design, 
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Grafik, 

män 

0,7503        

Ljud, män 

 

3,0052 0,7582       

Civil, män 

 

4,2118 10,14 18,533      

Design, 

kvinnor 
5,3706 2,1286 0,34846 4,2118     

Grafik, 

kvinnor 

0,33862 2,0915 5,3333 1,6649 8,3478    

Ljud, 

kvinnor 

1,6877 0,1885 0,191 14,032 1,0539 3,5243   

Civil, 

kvinnor 

2,0115 13,462 13,462 1,1105 19,473 0,4353 9,6682  

 

Förklaring: p = sannolikhet 

Bryman (2002, s.243) menar att inom samhällsvetenskap är p<0,05 ofta är den högst 

accepterade risknivån. 

Använd mjukvara: PAST, version: 2.15, 1999-2012.  
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