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Sammanfattning 

Binaural Beats är ett fenomen som undersöks av diverse forskare kring dess 
påverkan på hjärnaktivitet och välmående. Kan detta påverka vår prestation i spel? 
Denna undersökning fokuserar på Theta-zonen som är en av hjärnans 
tillståndszoner. Med hjälp av specifika ljudfrekvenser (Binaural Beats) kan hjärnvågor 
stimuleras och bestämt börja arbeta i valfritt tillstånd, i det här fallet Theta-zonen som 
representerar det lugna och djupt avslappnande stadiet hos människan. För att ta 
reda på svaret till denna frågeställning skapades en artefakt/ett spel som mätte 
spelarens prestation genom poänginsamling. Undersökningen samlade in värden i 
poäng och puls under spelsessionen, som därefter avslutades med en intervju. 
Resultaten analyserades och sammanfattades till en slutsats i koppling till arbetets 
frågeställning. Undersökningen och slutsatsen diskuteras och dras vidare till framtida 
arbeten om förbättringar och utökning av metoden, samt fortsatta studier inom 
liknande områden. 
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1. Introduktion 
Detta examensarbete undersöker om Binaural Beats har någon påverkan på spelares 
prestation i tv-spel. Syftet med denna undersökning är att i framtida spel kunna öka effekten 
av känslor som spelet vill förmedla med hjälp av det audiella området i spelproduktion. 
Detta kan resultera i ett steg närmare bättre kvalité och högre inlevelse i produktionen av 
spel i den allt växande spelbranschen. 

I denna rapport introduceras Binaural Beats teknologin och dess rötter samt hur våran 
hjärna korrelerar med Binaural Beats fenomenet och vad det har för effekt och fördelar på 
välmående. Termen “Feel-good” i spelgenrer förklaras och den “ambienta” musikens roll i 
dessa spel. Rapporten går sedan in på problemformuleringen och dess artefakt som krävs för 
att svara på frågeställningen, samt hur forskningsmetoden gick till under undersökningen 
och vilka resultat den gav. Rapporten går igenom och analyserar datan och öppnar upp för 
diskussion och framtida arbeten. 
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2. Bakgrund 
I denna del går rapporten in på tidigare forskning om ljudvågor i korrelation till hjärnvågor. 
Hur hjärnan kan påverkas med hjälp av extern stimulans som Binaural Beats teknologin kan 
tillföra, samt vart dess rötter härstammar ifrån. Olika tillstånd för hjärnvågor att arbeta i och 
dess fördelar i ett välmående. TV-spel är oftast avsedda för att underhålla men många 
använder spel för att “komma bort” från verklighet och en chans att koppla av. Här läggs 
även fokus på rollen som musiken har i “Feel-good” -spel, bland annat att kunna förstärka en 
känsla i simulerad miljö. 

2.1. Hjärnvågor / Välmående 
Våra hjärnor är källan till att vi kan känna på det sättet som vi gör under olika tillfällen, det 
vill säga våra känslor - stress, depression, lycka, lugn, m.m. Hjärnan skapar dessa känslor i 
samband med att dess nerver synkroniserat kommunicerar med varandra genom att skicka 
elektriska pulser som vi kallar för hjärnvågor, vars hastighet mäts i Hertz (Hz). Detta 
analyseras bäst med hjälp av EEG verktyg. EEG eller “Elektroencefalografi” läser av hjärnans 
elektriska vågformer och därefter ger resultat utifrån dessa typer av mätningar som kan visa 
på hur hjärnan arbetar (Casson, A.J, et al. 2008) & (Lawrence, M. Ward. 2003). Hjärnvågor 
arbetar på antingen en långsam och lugn nivå eller en snabb och hektisk nivå. Det 
långsamma och lugna tillståndet är när vi känner oss lugna och avslappnade, även när vi 
sover arbetar hjärnan i denna takt. Det snabba och hektiska tillståndet arbetar hjärnan i när 
vi känner oss antingen stressade, rädda eller nervösa o.s.v. 
I tidig forskning har hjärnaktivitet upptäckts kunna synkroniseras med hjälp av extern 
stimulans, i det här fallet ljud. Frekvensområdet 0.1 - 100 Hz anses vara det området som 
hjärnan arbetar i under olika situationer om dagarna (Will, U. Berg, E. 2007). Inom detta 
område kategoriseras olika tillstånd av välmående som hjärnan arbetar i (se figur 1). 

Figur 1 Figuren visar de olika tillstånden som hjärnan arbetar i och vad de 
representerar under olika situationer (binauralbeatsmeditation.com) 

När vi sover arbetar hjärnan i det så kallade Delta-stadiet på ett omfång av 0.1 - 4 Hz. Med 
hjälp av ljudvågor inom samma frekvensområde kan hjärnan stimuleras inom denna zon, 
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vilket kan leda till bättre sömn etc. De högre tillstånden Theta och Alpha påstås vara kapabla 
av att reducera stress och till och med reducering av smärtnivåer. Audio-visual Stimulation 
(AVS) är en metod där pulserande ljus och ljud används som stimulans för hjärnvågor (vilket 
liknar Binaural Beats teknologin som kommer detaljeras i senare avsnitt) i anknytning till 
undersökningar inom bland annat stress och humör. Tina L. Huang (2008) tillsammans 
med Christine Charyton (2008) utförde 20 studier med hjälp av AVS var av 3 studier 
undersökte området stressreducering med hjälp av endast ljudstimulans. Resultat visar på 
positiv feedback utifrån forskningsområdet (Hsin-Yi (Jean) Tang. et al. Open-Loop Audio-
Visual Stimulation (AVS): A Useful Tool for Management of Insomnia? 2016). 
Av alla zoner som hjärnan arbetar i är Theta det området som kommer dra fokus i rapporten 
vilket kommer tas upp senare. 

2.2. Binaural Beats & Theta-zonen 
Binaural Beats kallas denna audiella teknologi som används för att stimulera vår hjärna och 
få den att arbeta i dessa specifika tillståndszoner som förklarat tidigare. 
Binaural Beats fenomenet har sina rötter hos uråldriga kulturer som de tibetanska 
munkarna, shamaner från amerikanska fornfolket och hinduistiska helare kommer ifrån. De 
upptäckte att om konstanta rytmiska slag i två olika toner spelades på trummor i det här 
fallet, så kunde man påtvinga ett medvetande att hamna i olika stadier som resulterade i 
olika grader av välmående. Melinda Maxfield (1800) påbörjade en forskning inom dessa 
kulturer och upptäckte att slagverken som användes spelades i 4.5 slag per sekund som på 
något vis resulterade i en rytm som våra hjärnor synkroniseras med, vilket fick lyssnarna att 
hamna i ett trans-liknande stadie. Det är inte specifikt de 4.5 slagen per sekund som får 
lyssnarna att hamna i trans, utan det är ljudfrekvenser som hjärnvågorna synkroniserar med 
och skapar illusionen av en hörbar rytm, en konstant pulserande puls. Heinrich Willhelm 
Dove (1839) tog fenomenet Binaural Beats vidare med sin forskning i området som sedan 
satte grunden för Gerald Osters (1973) nya insikt i ämnet. Han förklarar i sin artikel 
Auditory Beats in the Brain (1973) att om två stämgafflar med en anings skillnad i ton slås 
samtidigt så uppstår ett ljud som vår hjärna uppfattar som pulserande. Lyssnas det på en 
stämgaffel i taget uppfattas ljudet som en konstant ringande ton. Ett antal år senare forskade 
Robert Monroe (1950) om hur Binaural Beats påverkar vårat medvetande och upptäckte att 
det fungerar som ett utmärkt verktyg för att nå dessa olika typer av tillståndszoner som visat 
i bilden ovan. The Monroe Institute (1962) började efter Osters studier fokusera på forskning 
och lära inom Binaural Beats. Institutet grundades dock ett antal år innan, på 1960-talet (I-
Doser. 2008). The Monroe Institutes (1962) senaste artikel av F. Holmes Atwater (2009) 
visar på att Binaural Beats även kan påverka mätbara förändringar i människors nivåer av 
uppmärksamhet med hjälp av att först skifta mellan Binaural Beats Delta- och Alpha- stadie 
samt en placebo version av Binaural Beats för att få reda på att denna teknologi faktiskt ger 
utslag i hjärnaktiviteter hos deltagarna. Resultatet gav positiv feedback men med 
anteckningar på att utrustningen i sig visade mindre brister. 

Tekniken bakom Binaural Beats använder sig utav ljudfrekvenser för att synkronisera 
hjärnvågor som en stimulans för att hjälpa medvetandet att hamna i de olika tillstånden - 
Delta, Theta, Alpha, Beta och Gamma. Frekvensområdena Delta, Theta och Alpha är de 
lägsta registerna vilket örat i sig inte uppfattar som ljud utan det är hjärnan som registrera 
dessa och skapar illusionen av en typ av puls, en rytm, därav namnet “Beats”. Det som är i 
fokus är självaste rytmen/hastigheten av ljudvågorna. När två frekvenser med en anings 
skillnad mot varandra spelas upp för varsitt öra skapar hjärnan en egen frekvens. Om 70 Hz 
spelas för ena örat och 64 Hz spelas för det andra örat skapar hjärnan en frekvens på 6 Hz. 
Eller som i bilden nedan (se figur 2) så spelas en frekvens på 200 Hz och den andra på 205 
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Hz och därmed ett resultat på 5 Hz produceras i Hjärnan. Alltså skapar hjärnan de Hertz 
som saknas från det lägre värdet till det högre. 

 Figur 2 Bilden visar på hur Binaural Beats fungerar på våra hjärnor. 
(binauralbeatsmeditation.com) 

I denna examensforskningens fall fokuseras det på strävan efter att nå Theta-zonen 
tillsammans med musiken för projektet. Theta-zonen är det området där hjärnan arbetar 
mellan 4 - 8 Hz och Michael Hutchison (1990) menar på att det är i detta tillstånd som vi 
känner oss som mest avslappnade och lugna. Det är det stadiet som får oss att känna en 
“distans till verkligheten”, en neutral zon där våra sinnen är centrerade och “lever i nuet” 
utan någon som helst psykisk koppling till framtiden eller det förflutna. Ett stadie mellan 
djupsömn och det vakna tillståndet som kan hjälpa kroppen att eliminera en viss grad av 
stress och depression. 
Kemiprofessor Thomas Taylor (1990) från Texas A&M Universitetet analyserade 
hjärnaktivitet i koppling till problemlösning på ett antal unga testpersoner. Under 
undersökningen upptäckte Taylor att i stunden då problemen löstes av deltagarna uppstod 
en förändring i hjärnvågor kring Theta-zonen (Taylor, T. 1990). Detta leder tillbaka till Dr 
Budzynski (1976), expert i ämnet “biofeedback” vilket är studerandet av psykologiska 
funktioner med hjälp av elektroniska instrument som EEG verktyg för att analysera 
hjärnaktivitet. Budzynskis (1976) tidigare dokumentationer tyder på att om Theta-
hjärnvågor stimuleras på rätt sätt kan inlärningsförmågan markant förbättras, samt att det 
kan minska tiden det tar för personen att förstå nya föremål och problem som presenteras. 
Vilket i sin tur kan ha en påverkan att påskynda arbetsprocesser (Budzynski, T. 1976). 

2.3. Harmoniska ljudvärldar i datorspel 
Termen “Feel-good” -spel kan dras till spelgenrer som Journey (2012), Flower (2009) eller 
Abzu (2016) där huvudmålet är att utforska och uppleva den harmoniska miljön som 
simuleras med bild, ljud och berättande och strävar efter att ge spelaren en avkopplande 
upplevelse, därav termen “Feel-good”. Utan ljud skulle en stor del av upplevelsen och 
känslan i spelen försvinna. 

The dynamics of contemporary audiovisual media is most easily understood if one 
mutes the soundtrack to a contemporary film. When sound is evacuated, not only 
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does narrative comprehension become more difficult, but also the third dimension 
of the audiovisual apparatus effectively collapses. […] Sound can create depth and 
space the way that the image can only suggest.  

     - S. Caquard, G. Brauen, B. Wright & P. Jasen. (2010). 

Musiken i dessa typer av spel har oftast ett långsamt tempo med mjuka och svepande 
melodier som sammansmälter med “änglaliknande” ackord från rytmsektionen i musiken. 
Termen “Ambient musik” är musik som (till skillnad från t.ex. Rock, HipHop och Dubstep) 
är menad att vara en del av omgivningen och undviker att dra uppmärksamhet till sig genom 
att inte innehålla mängder av olika melodier och variationer. Musiken eftersträvar att kunna 
kopplas samman till en atmosfär av naturliga ljud från till exempel ett rum eller ett öppet 
fält. Ambient musik är menat att förstärka känsla i ens omgivning, inte underhålla lyssnaren 
(Eno, B. 1978). 

Ambient Music must be able to accomodate many levels of listening attention 
without enforcing one in particular; it must be as ignorable as it is interesting. […] 
Ambient Music is intended to induce calm and a space to think. 

     - Eno, B. (1978). 

1978 publicerade Brian Eno albumet “Ambient 1: Music for Airports” vilket var det första 
albumet med musik i en genre kallat Ambient. Syftet med albumet och musiken var att dem 
skulle kunna appliceras till specifika tider och situationer, och med insikt att bygga upp en 
liten men märkbar katalog av bakgrundsmusik som passar en mängd olika humör och 
atmosfärer (Eno, B. 1978). Konceptet att skapa musik för att endast vara ett bakgrundstillägg 
kommer från Muzak Inc. (1950) och har med tiden blivit känt som termen “Muzak” just för 
denna typ av musikskapande och de specifika materialen som Muzak Inc. använde (Eno, B. 
1978). 

När det kommer till musik i datorspel och dess menade effekt att påverka spelaren positivt 
finns en punkt som bör hållas i åtanke när undersökningar inom detta område ska utföras. 
Alla individer har sina egna musikpreferenser som de själva gillar och som får just dem att 
må bra. En undersökning från Glasgow Caledonian University jämförde effekten mellan 
egenvalda låtar och låtar som deltagarna själva fick välja, och dess påverkan på spelarnas 
prestationsförmåga i bilspel. Deltagarna delades upp i två grupper där ena gruppen fick 
lyssna på musik som kontrollanterna själva valt och andra gruppen på musik som de själva 
valde, samtidigt som deltagarna spelade ett bilspel. Resultatet visade på att 
prestationsförmågan och fokusering hade högre nivåer hos gruppen där de själva valt musik 
till skillnad från gruppen som inte var tillåtna att välja (Cassidy, G. Macdonald, R. 2009).  
På grund av detta kan Ambient musik anses vara den mest optimala genren att utgå ifrån i 
denna typ av forskningsområde som arbetet fokuserar på, eftersom Ambient musik försöker 
existera i bakgrunden och inte distrahera. Lika väl som musik kan lugna spelare och/eller 
påverka prestationsförmågan samt bidra till en harmonisk spelmiljö kan den även orsaka 
motsatta effekt och bidra till en mindre stigning i stressnivåer. En forskning från 2004 inom 
musikens effekt på stress i datorspel visade på att musik med aggressiv karaktär och högt 
tempo (till skillnad från tystnad) ökar stress och minskar prestationsförmåga med en anings 
procent (Hébert, S. et al. 2004). Tillsammans med Binaural Beats kan Ambient musik 
troligtvis ge liknande om inte mer markant effekt men åt motsatta håll, och förhoppningsvis 
ge intressanta resultat för examensarbetet. 

!  5



2.4. Användningsområde 
Utifrån bakgrunden kommer examensarbetet fokusera på ambient musik som produceras 
tillsammans med Binaural Beats fenomenet och dess stimulans inom Theta-zonen. Dels för 
att dra så lite uppmärksamhet som möjligt men ändå ge en påverkan hos spelaren och 
förhoppningsvis påverka spelares prestation i spelet. Artefakten kommer efterlikna ett “high-
score” baserat spel som till exempel Asteroids (1979) och Geometry Wars (2003). Kommer 
musiken ge en ökning i koncentration och prestation hos spelaren eller kommer detta 
minska nivåerna på grund av Theta-zonen? Detta kommer att jämföras mellan två 
kontrollgrupper där båda först får spela utan ambient musik och Binaural Beats, sedan 
spelar en grupp med Binaural Beats och ambient musik tillsammans, och andra gruppen 
med endast ambient musik. Varför just Theta-zonen är i fokus kommer från tidigare 
erfarenhet i tävlingsinriktade spel där mycket press uppstår vilket resulterar i att kroppen 
spänner sig och att en utför icke-genomtänka handlingar. Detta resulterar oftast i förlust mot 
motståndarlaget. Men om ett lugn kan hållas konstant genom en spelsession med hjälp av 
ljudvågor från Theta-zonen kan dessa förluster förhoppningsvis bli färre. Eftersom EEG-
verktyg inte är tillgängliga kommer ett pulsband att användas under testerna. 
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3. Problemformulering  
Alla människor kan reagerar olika till en och samma låt som spelas, men tänk om musiken 
istället skulle kunna bestämma hur lyssnarna reagerar. Forskningen inom detta har lett till 
fenomenet Binaural Beats - som stimulerar våra hjärnvågor att arbeta i bestämda banor/
tillstånden som när vi sover, är avslappnade eller är uppe i varv. Några studier som till en 
viss grad kan dra liknelse och inspiration till denna examensstudie kan vara bland annat 
Cassidys & Macdonalds (2009) studie The effects of music choice on task performance: A 
study of the impact of self-selected and experimenter-selected music on driving game 
performance and experience och Héberts (et al. 2004) undersökning Physiological stress 
response to video-game playing: the contribution of built-in music. 

Cassidy & Macdonald samlade ihop 125 deltagare mellan 18 - 25 år (60 män & 65 kvinnor) 
som fick i uppgift att spela ett bilspel medan de lyssnar på musik. En del av deltagarna fick 
själva välja vilken musik de ville lyssna på, en annan grupp fick musik vald åt dem utav 
kontrollanterna, och den resterande gruppen fick spela utan musik. Undersökningen 
analyserade deltagarnas fokus och prestationsnivå i koppling till vad de lyssnade på. Likt 
denna metod att analysera fokus och prestation i koppling till ljud kommer att användas 
under undersökningen för denna examensstudie. 

Hébert (et al. 2004) drogsamman 52 deltagare mellan 19 - 30 år (enbart män) som fick spela 
ett spel där de fick slåss mot tre olika fiender och samla poäng. Deltagarna fick öva och bli 
bekanta med spelet några minuter innan undersökningen påbörjade, samt att frågor kunde 
ställas till kontrollanten som befann sig i rummet om så skulle behövas. Detta kommer även 
behöva utföras i denna examensstudie för att minska faktorer som kan påverka resultaten, så 
som förvirringar och oklarheter angående spelets mål och kontroller. 

Att använda sig utav Binaural Beats i datorspel har även till en viss del testats privat av 
diverse bloggare och granskare (till exempel makeuseof.com). Dessa personer testade om 
Binaural Beats hade någon påverkan på deras spelsätt i poäng-baserade spel. Binaural Beats 
gav en positiv effekt på prestation, men användarna konstaterade att det endast var en 
placeboeffekt. Detta kanske beror på att de var medvetna om att Binaural Beats användes 
och att de förväntade sig en effekt utav det. 

Dessa undersökningar leder vidare till syftet med denna examensstudie, att studera området 
ytterligare. Undersökningen har inspirerats av att på beställning kunna eliminera stress med 
hjälp av ljudvågor och implementera detta till musiken i Feel-good-spel. Även från frågan 
om det går att med hjälp av lugnande ljudvågor hålla ett lugn genom stressande situationer i 
tävlingsinriktade spel. Dessa frågor och funderingar ledde till att undersöka om Binaural 
Beats har någon påverkan på spelares prestation i “High-score” baserat spel. Inom Binaural 
Beats fenomenet ligger fokuset i det här arbetet på stimulering inom Theta-zonen vilket 
representerar människans lugna och djupt avslappnade tillstånd. Detta jämfördes mellan två 
kontrollgrupper. Båda grupperna fick först spela en omgång utan ambient musik och endast 
ljud när poäng samlas. Sedan spelade ena gruppen med ambient musik UTAN Binaural 
Beats implementerat och andra gruppen med ambient musik OCH Binaural Beats 
tillsammans. 
Frågeställningen lyder: 

Binaural Beats i TV-spel: Hur påverkar det spelarens prestation? 
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3.1. Metodbeskrivning 
Undersökningen ägde rum i en isolerad och bekväm omgivning på högskolan. Endast en 
deltagare i taget befann sig på plats tillsammans med kontrollanten som utför 
undersökningen. Verktygen som användes under testernas gång var: 
En laptop med artefakten installerad, ett par hörlurar (audio-technica ATH-M50x. se figur 3) 
som deltagaren använde under spelsessionerna, samt ett pulsarmband (Denver BFH-12. se 
figur 4) för att mäta deltagarens puls innan och under speltiden. Om även tillgång till EEG-
verktyg hade varit tillgängligt skulle det lyfta kvalitén på resultatet från spelsessionerna, 
eftersom även hjärnvågor hade kunnat analyseras. 

   Figur 3 Bilden visar audio-technica ATH-M50x.    Figur 4 Bilden visar Denver BFH-12. 

För att besvara frågeställningen krävdes bland annat en artefakt som innehåller moment 
som sedan jämförs med varandra utifrån mätningar från spelarna. Denna artefakt var byggd 
utefter inspiration från spelen Asteroids (1979) och Geometry Wars (2003) grundmekanik. 
Spelet/artefakten gick ut på att spelaren ska samla så många poäng som möjligt under en 
utsatt tid på två minuter vilket inte visades för spelaren under spelets gång. Spelet testades 
utav deltagaren för att göra sig bekanta med hur spelets mekanik fungerade innan 
undersökningen påbörjades, vilket i annat fall om inte utfört skulle ha påverkat resultaten i 
första spelsessionen på grund av att deltagaren ägnat tid åt att ta reda på hur spelet spelas. 

När undersökningen väl hade påbörjat spelade deltagaren spelet utan någon musik. Detta 
var alla deltagare med om för att undersökningen skulle ha ett grundläggande värde att utgå 
efter. Under denna spelsession mättes pulsen på deltagaren för att få fram ett värde som 
kunde jämföras med andra spelomgången. Efter första spelomgången antecknades alla 
värden snabbt ned och nästa spelomgång startades så fort som möjligt för att inte påverka 
siffrorna. 

Under andra spelomgången fick deltagarna spela samma spel men med ambient musik i 
bakgrunden, vilket var lugn bakgrundsmusik skapat utefter Ambient -musikens 
karaktärsdrag och teori. Den ena kontrollgruppen fick höra musiken tillsammans med 
Binaural Beats som var implementerad i musiken. Inom Binaural Beats teknologin är det 
endast Theta-zonen som används till musiken. Theta-zonen i frekvensomfång ligger mellan 4 
- 8 Hz, och i musiken med Binaural Beats spelades tonen som skulle stimulera deltagaren 
kring 5 Hz. Detta uppnåddes genom att låta en frekvens på 200 Hz spelas för ena örat 
samtidigt som en frekvens på 205 Hz spelas för det andra (se 2.2. Binaural Beats & Theta-
zonen). Musiken skulle teoretiskt sätt inte distrahera spelaren, utan istället förstärka eller 
påverka spelarens sinnen positivt. Även under denna spelomgång mättes pulsen på 
deltagarna i de båda kontrollgrupperna. 

!  8



Värdena mellan det olika spelsessionerna mättes och jämfördes individuellt och inte mellan 
deltagarna. Slutresultaten från varje deltagare jämfördes däremot med varandra för att 
kunna avgöra om det hade skett någon generell påverkan utifrån testerna och därmed drog 
en slutsats till undersökningen. 

Nackdelen med denna del av undersökningen var att ämnet i fråga hade kunnat analyseras 
på en mycket djupare medicinsk nivå än vad som kunde åstadkommas med närvarande 
verktyg och kunskaper, och bör göras för att få så ärliga och korrekta slutsatser som möjligt, 
men detta räckte som en pilotstudie för framtida forskning inom ämnet. 
Varje spelomgång pågick i två minuter. Den specifika tiden var satt för att dels spara tid men 
också för att två minuter kändes (under tiden spelet skapades och testades av utvecklaren) 
som en lagom tid att tillbringa i spelet. Risken fanns att den utsatta tiden var för kort hos en 
del deltagare för att hjärnan ska hinna stimuleras ordentligt av musiken. Men om en mycket 
längre speltid hade implementerats löpte risken av utmattning i spelandet hos deltagaren, 
eftersom spelet i sig var väldigt repetitivt vilket hade kunnat leda till att en tappar fokus efter 
ett antal minuter. 
Musiken i sig kan även vara mer tilltalande till en deltagare än vad den kan vara för en 
annan, vilket kan påverka reaktionen från spelaren i fråga. Men som förklarat tidigare (se 
2.3.) var Ambient musik valt för att motverka den konflikten och skillnad så gott som gick. 
Varför inte bara spela upp Binaural Beats ljudvågorna och utesluta självaste musiken helt 
och hållet? Tanken bakom att sammansmälta Binaural Beats med musik var för att denna 
studie är kopplad till dator- / Tv-spel, vilket ofta använder musik i bakgrunden. Binaural 
Beats i det här fallet var menat att förstärka effekten och hjälpa musiken i spel att förmedla 
de känslor som var tänkt utav utvecklarna och kompositörerna. 

Efter spelmomentet inleddes en intervju med den aktuella deltagaren. Intervjun framfördes 
enligt en kvalitativ metod vilket innebär, till skillnad från kvantitativ metod att frågorna kan 
vara mer detaljrika, de kan leda till följdfrågor beroende på hur deltagaren svarar, och det 
finns chans att ta del av deras samtalssätt och begreppsapparat, samt forma och 
omformulera frågor under intervjuns gång för att förtydliga och förklara. Frågeföljden var 
semi-strukturerad, vilket innebär att huvudfrågorna var förbestämda medan följdfrågorna 
formades utefter svaren som dök upp. Detta gjorde det möjligt för diskussion och att frågor 
som intervjuaren inte tänkte på innan kunde dyka upp. Till sin nackdel kunde detta även 
leda till att en deltagare bidrog med ytterligare nyttig information som hade kunnat frågas 
om hos tidigare deltagare. Därmed är det viktigt att komma ihåg att dessa intervjuer kräver 
mycket förberedelse, samt att genomförandet och efterbearbetningen kan vara krävande. 
men en kvalitativ intervju kan ge rikare individuella resultat jämfört med kvantitativa 
intervjuer (Östbye, H. Knapskog, K. Helland, K. Larsen, L.O. 2002). 

Den typen av frågor som ställdes var bland annat: 

• Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? på 
grund av vad? 

• Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att koncentrera dig 
under? Varför?  

• Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två spelomgångarna? 

• Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, Varför? 
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• Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

• Känner du till begreppet Binaural Beats?  

Eftersom flera olika metoder för att samla in data, i det här fallet digitala värden och intervju 
användes kan det klassas som triangulering, vilket är termen för användning av fler 
metoder. Detta används för att kompensera brister, till exempel i det här fallet intervjun 
vilket inte är kapabelt av att ta reda på värden från spelmomentet (Östbye, H. et al. 2002). 
Undersökningen ägde rum i en isolerad miljö med så maximal bekvämlighet som möjligt för 
deltagarna. Detta för att bland annat undvika distraktion och annan påverkan på känslor 
som kan rubba resultaten från spelsessionerna, men också för att undvika störningsmoment 
som möjligtvis kan få deltagarna att vara tillbakadragna med sina svar under intervjun. Allas 
sociala sida är olika, och att ha någon främling framför sig som ställer massa frågor kan vara 
obekvämt för vissa. Detta kan till en viss grad vara en nackdel med en intervju i sig, till 
skillnad från att låta sina deltagare i lugn och ro svara på en enkät. 

3.2. Urval 
Att finna deltagare som var villiga att bidra till undersökningen sträckte sig inom högskolans 
område. Vilket ej innefattade personer från ljud och musik disciplinen eftersom denna 
studieidé har demonstrerats för gruppen tidigare. Deltagarna för denna undersökning 
varierade i ålder mellan 21 och 32 år på ett antal av 8 individer (4 i varje kontrollgrupp) och 
innefattade både män och kvinnor utan någon speciell definierad målgrupp. Detta för att det 
skulle vara en så varierad undersökningsgrupp som möjligt med så få deltagare som möjligt 
men ändå hålla undersökningen kvalitativ. Det enda kravet var att deltagarna åtminstone 
skulle ha relativt god hörsel på båda öronen. Artefakten var skapad utefter att kunna spelas 
av oerfarna som erfarna spelare eftersom att fokus låg på ljud-relaterad studie och inte 
spelandet i sig. Dock fanns det en risk att tävlingsinriktade spelare fokuserade fullt ut på 
poängen och delvis kopplade bort övriga sinnen på grund av full koncentration på att göra 
bra ifrån sig. Eftersom studien handlar om spel och inte typen av individ som spelar spelet 
kan dessa inte mörkläggas, och är därmed värda en annan typ av analys som även kan 
jämföras med deras motsatser. 

3.3. Etik 
För denna undersökning krävdes det att etiska aspekter följdes för att deltagarna skulle 
känna sig trygga, bekväma och inte lurade under och efter undersökningen. De etiska kraven 
var Informationskravet som menar på att personen som utför undersökningen måste 
informera deltagaren om dess syfte och vilken roll deltagaren har i forskningen. 
Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att tacka nej till att delta, vilka villkor 
som finns och att personen i fråga kan närsomhelst avbryta sin medverkan om så önskas. 
Konfidentielltetskravet tyder på att deltagarens personliga uppgifter som lämnas måste 
vara skyddade och inte kunna identifieras, alltså ska allt helst vara anonymt. 
Nyttjandekravet kräver att deltagarens uppgifter endast används i forskningssyfte och får 
ej publiceras kommersiellt på något sätt (Östbye, H. et al. 2002). 
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4. Projektbeskrivning  
Detta kapitel kommer att gå igenom artefaktens progression och designval samt vilka 
inspirationer som fick artefakten att ta form. Denna progression beskriver vägen till den 
slutgiltiga artefakt som användes under forskningstillfället. 

4.1. Genomförande 
Hela arbetsprocessen för att skapa artefakten började med att producera musiken som skulle 
innehålla Binaural Beats-teknologin. Här användes ljud/musikprogrammet Logic Pro X 
(2018) för detta, vilket låter användaren spela in, manipulera och mixa ljud, instrument och 
individuella ljudvågor på djupet. Musiken är uppbyggd efter musikgenren “Ambient” (som 
förklarat tidigare) med få instrument som repetitivt spelar lugna ackord tillsammans med 
enstaka ljudeffekter likt ringande toner av ljudvågor och en konstant ringande ton från en 
låg bas för att skapa mer “värme” till musiken. Detta för att ge musikstycket mer karaktär 
och känsla av fridfullhet men inte för mycket så att den inte drar allt för stor mängd av 
uppmärksamhet från lyssnaren. Musiken var inspelad med endast en synthesizer i MIDI-
format som spelar varierande ackord och resten av musiken var inspelade sinus vågor med 
olika effekter och frekvensområden. För att uppnå Binaural Beats fenomenet i musiken 
implementerades ena ljudfrekvensen på 200 Hz i vänster kanal och andra ljudfrekvensen på 
205 Hz i höger kanal (se figur 5), vilket resulterade i en pulserande ton som bara försiktigt 
skulle närvara i bakgrunden utav resten av musiken (Detta implementerades för den 
kontrollgrupp som fick utsättas för Binaural Beats). 

 Figur 5 Bilden visar de två ljudsignalerna som skapar Binaural Beats-effekten. 

200 Hz frekvensområdet valdes just för att det området smälte bäst samman med musiken 
och dess toner. Även om dessa ljudvågor plockades bort eller var kvar i kompositionen så 
förstörde det inte dynamiken, mixen eller känslan i musiken. 
Tanken för spelprototypen var till en början ett tredimensionellt spel i spelmotorn Unreal 
Engine 4 (2017) där spelarkaraktären skulle springa och samla på sig objekt inom en viss tid. 
Denna 3D-miljö bantades sedan ned till en tvådimensionell värld eftersom 
undersökningsområdet inte var i behov av ett större djup och skulle helst innehålla så lite 
visuell påverkan som möjligt. Spelet utvecklades i spelmotorn Game Maker Studio 2 (2018) 
som valdes just för användarvänligheten (se figur 6). Programmet följer en “Blueprint” 
struktur som innefattar en del drag-n-drop funktioner för att skapa det spel användaren är 
ute efter, Inga större kunskaper inom programmering krävs. 
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  Figur 6 Bilden överblickar Game Maker Studio 2’s arbetsyta. 

Game Maker har även filmklipp som demonstrerar vad programmet är kapabel av att göra 
och visar användaren i detalj hur en går tillväga för att skapa funktioner i programmet. Idén 
att låta spelaren samla objekt på tid kvartstod från tidigare spelidé. Spelarkaraktären och 
objekten som spelaren ska samla var designade och animerade direkt i Game Makers egna 
“sprite”-skapare som fungerar likt att rita på papper. 

 Figur 7 Bilden visa verktyget för att skapa och animera det visuella i programmet. 

En tidigare diskussion kring färger i spelet dök upp då färger skulle kunna till en viss grad 
påverka en del av deltagarna när det kommer till spelstil och känslor. När spelet spelades i 
svartvitt kändes spelet till en viss grad mer dystert än neutralt. Även i vissa situationer kunde 
spelarkaraktären “tappas bort” under någon sekund, eftersom det enda som urskilde 
karaktären från objekten var dess form. Motsatt effekt skedde när spelet innehöll en mängd 
med olika färger. Det uppfattades gynna den “lugnande” ljudvärlden men spelarkaraktären 
var lättare att hålla koll på även i ens periferiseende. Spelets färger drogs ned till att endast 
innehålla blå, grön och röd med en bakgrund i svart. 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          Figur 8 Bilden visar den färdiga spelytan. 

Objekten i spelet som spelaren ska samla försvinner efter ett antal sekunder och när endast 
tre sekunder återstår börjar objektet i fråga blinka rött vilket indikerar för spelaren att tiden 
för det objektet snart är slut och kommer därmed försvinna. Detta kan påverka spelarnas 
beslut om vilka objekt som bör prioriteras så att spelaren inte åker mot ett objekt som 
befinner sig i andra sidan rummet och till sin förvåning försvinner strax innan objektet hann 
plockas upp. Detta påverkar därmed antalet poäng vilket dock inte ska rubba 
forskningsområdet, utan hellre vara som ett sätt för att spelet ska kännas rättvist. 
Eftersom undersökningen endast lägger fokus på ljud så kommer inte färgers påverkan hos 
människan undersökas djupare. 
Den återstående delen av artefakten var att skapa ett ljud som skulle ge feedback till spelaren 
när ett objekt har plockats upp. Ljudet var skapat utifrån inspelningar av diverse knappar, 
eluttag m.m, inspelat med en Zoom H5 mikrofon. Samlingen av de råa inspelningarna lades 
ihop och olika effekter för att “digitalisera” ljuden till att låta mer artificiellt och även 
sammanhängande lades på. Anledningen till att detta krävdes till artefakten var för att det 
var svårt för spelaren att veta om objektet i fråga faktiskt plockades upp eller om den hann 
försvinna innan man fick tag på den. 

När prototypen var redo att exporteras uppstod problem. Tanken var att prototypen skulle 
kunna spelas på en MacBook eftersom det var det enda portabla verktyget som fanns 
tillgängligt just då. Men när ett program som skapats på en PC ska byggas till en Mac så 
krävdes en viss licens för det. Eftersom licensen kräver en betalsumma som var alldeles för 
orimlig att enbart lägga på detta projekt användes en lånad bärbar PC. 

En tanke kring jämförandet av poäng mellan de två spelsessionerna och hur spelet fungerar  
var att spelet kan vara för slumpmässigt när det kommer till samlarobjekten som dyker upp. 
Under en session kanske en del av objekten dyker upp i en längre rad som gör det lättare för 
spelaren att samla många under en kort tid. Åt andra sidan om objekten hade bestämda 
punkter som de dök upp på så skulle risken finnas att spelaren lär sig ett mönster/bana att 
köra efter. Spelet kvarstod med att ha en slumpmässig funktion implementerad. Möjligen  
kan det diskuteras om samarbetet mellan undersökningens område och val av artefakt var 
det mest optimala eller inte. 
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4.2. Research 
Artefaktens inspiration till utseende och gameplay kommer från spelet Geometry Wars 
(2003) och dess enkelhet. I detta spel kontrollerar spelaren ett skepp som flyger runt och 
duckar för hinder samt skjuter fiender för att samla poäng (se figur 9). 

   Figur 9 Bilden visar spelet Geometry Wars (2003). 

I undersökningens artefakt behöver deltagaren inte se upp för faror, den enda utmaningen 
är tiden och hur mycket poäng som samlas. Anledningen till att just Geometry Wars (2003) 
användes som utgångspunkt var för att spelet var enkelt att lära sig och var en bra 
utgångspunkt att basera artefaktens känsla på. 

Inspirationen till den grafiska designen i artefakten utgick även från spelet Asteriods (1979). 
Spelet saknar färger men iden att bara använda sig utav ritade streck för att representera 
föremålen på skärmen kommer här ifrån (se figur 10). Detta valdes dels för att spara tid åt 
viktigare delar i artefakten men även för att grafiken helst ska ha så liten påverkan i 
undersökningen som möjligt. 

      Figur 10 Bilden visar spelet Asteroids (1979). 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4.3. Förstudie 
En pilotundersökning utfördes på fyra deltagare med en tidigare artefakt som tillslut 
ändrades till att bli den version som beskrivs i kapitel 5.1. Pilotundersökningen utfördes i en 
ljudisolerad studio där deltagarna först blev informerad om hur undersökningen skulle gå till 
och om det etiska aspekterna. Deltagarna fick prova och bli bekanta med spelets kontroll 
utan ljud. Första spelomgången fick deltagarna spela i en ljudvärld som teoretiskt sätt skulle 
stressa upp en. Detta var implementerat för att det ansågs nödvändigt att få samtliga 
deltagare på liknande pulsnivåer för att ha ett så stadigt utgångsvärde som möjligt, som 
sedan jämfördes med värdena efter andra spelomgången. Den andra spelomgången bestod 
av nuvarande ambient musik tillsammans med Binaural Beats. Nackdelen här var att inga 
kontrollgrupper existerade, vilket gjorde det omöjligt att veta om Binaural Beats hade någon 
effekt eller om det endast var musiken i sig som fick deltagarna att känna sig lugna och 
visade lägre puls. Andra spelomgången kunde säkerligen ha varit utan ljud alls och pulsen 
hos deltagarna hade troligtvis ändå gått ned en aning. Därför ändrades artefakten och två 
kontrollgrupper infördes till huvudundersökningen. Pilotundersökningen gav ingen till 
väldigt lite användbar data. En intervju inleddes efter att spelsessionen var över och 
deltagarnas svar spelades in för senare genomgång. Dock gav intervjusvaren ingen djupare 
insikt i undersökningen på grund av artefaktens tillstånd. Eftersom artefakten inte gav 
någon användbar data för forskningsområdet kunde den inte jämföras och analyseras med 
intervjuerna på ett användbart sätt. 
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5. Utvärdering 
Detta kapitel går igenom den utförda undersökningens struktur och vilka resultat detta fick, 
samt en analys av datan och eventuella brister. 

5.1. Presentation av undersökning 
Undersökningen ägde rum i en ljudisolerad studio med tonad belysning. Endast en deltagare  
i taget och undersökare befann sig på plats. Deltagarna var uppdelade i två kontrollgrupper, 
en grupp som upplevde Binaural Beats tillsammans med ambient musik under andra 
spelomgången och andra gruppen upplevde endast ambient musik utan Binaural Beats 
under andra spelomgången. Totalt 8 personer deltog. Första spelomgången för samtliga 
grupper bestod ljudmässigt endast av feedback-ljudet som spelas upp när spelaren plockar 
upp ett objekt, spelet i sig var detsamma under båda omgångarna. Alla deltagare blev 
informerade om de etiska aspekterna och hur hela undersökningen skulle gå till. Innan 
undersökningen påbörjade fick samtliga deltagare testspela spelet för att bekanta sig med 
kontrollerna. Detta för att undvika eventuella förvirringar och frågor under undersökningens 
gång. Deltagarna fick bära ett pulsarmband (Denver BFH-12) och hörlurar (audio-technica 
ATH-M50x) under hela spelsessionen fram till intervjun då bandet och hörlurarna kunde tas 
av. Pulsen mättes direkt efter första spelomgången var avklarad samt efter andra 
spelomgången. Varje spelomgång varade i två minuter. Efter första spelomgången skrevs 
pulsvärdena ned samt poängen deltagarna samlade in. Samma procedur utfördes även efter 
andra spelomgången var över. Efter spelsessionen inledes en intervju för samtliga deltagare. 
Frågorna var även öppna för följdfrågor men höll sig inom ramen frågan ursprungligen 
ställde. Utgångsfrågorna till undersökningen var: 

Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? på grund 
av vad? 

Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att koncentrera/fokusera dig 
under? Varför?  

Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två spelomgångarna? 

Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, Varför? 

Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

Känner du till begreppet Binaural Beats? 

Deltagarna blev tillfrågade om de var godkännande till att intervjun blev inspelad med 
mikrofon. Syftet med att spela in intervjun var endast för att underlätta för undersökaren 
när svaren skulle analyseras och skrivas ned. Alla deltagare var anonyma i inspelningarna 
och i resten av undersökningen. 

5.2. Analys 
I den här delen av kapitlet kommer de två kontrollgrupperna förkortas till grupp “No 
BB” (för den gruppen som inte upplevde Binaural Beats) och grupp “BB” (för den gruppen 
som upplevde Binaural Beats). 
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Resultatet visade på att poängen mellan de två grupperna skiljde sig åt. Alla deltagare 
förutom två samlade mer poäng under andra spelomgången jämfört med första. Grupp BB 
hade i genomsnitt en anings högre poängskillnad mellan de två spelomgångarna jämfört 
med grupp No BB. Detta kan bero på effekten av Binaural Beats, men sannolikheten är att 
det kan vara på grund av brister i undersökningen. Alla deltagare i BB-gruppen ansåg sig 
vara tävlingsinriktade, medan hälften av deltagarna i No BB-gruppen ansåg sig inte vara 
tävlingsinriktade och andra hälften 50/50. vilket kan ha påverkat poängskillnaden. Att 
nästan alla deltagare fick mer poäng under andra spelomgången kan även betyda att de blev 
bättre på att spela.  
Under intervjuerna framgick det dock att 3 av 4 deltagare i BB-gruppen uppfattade att de 
gjorde bättre ifrån sig under första spelomgången för att musiken kändes lugnande och att 
man kunde ta allt i sin takt, vilket drog fokus ifrån att samla poäng, även fast deltagarna 
gjorde bättre ifrån sig under andra spelomgången. I No BB-gruppen uppfattade 2 av 4 
deltagare att det gick bättre under första spelomgången och resterande uppfattade att andra 
omgången gick bättre, men ingen kände att de kunde koppla sin uppfattning till musiken, 
utan bara till spelet i sig. 

Pulsvärdena hos deltagarna kunde inte dra någon koppling till just Binaural Beats. 6 av 8 
deltagare hade en lägre puls efter andra spelomgången jämfört med den första, men ingen 
markant skillnad som skulle tyda på en effekt av Binaural Beats mellan de två 
kontrollgrupperna. En deltagare i varje kontrollgrupp hade en högre puls efter andra 
spelomgången jämfört med första. Varför detta skedde framgick inte under intervjuerna eller 
när det kommer till fysiska tillstånd hos deltagarna. Anledningen kan väl vara brister i 
pulsmätarens kvalité, men även tanken av att man har ett armband på sig som mäter ens 
puls kan vara stressande för vissa. Deltagaren i BB-gruppen kände dock till Binaural Beats 
och dess syfte sedan innan, vilket skulle kunna ha en påverkan. 

Ingen illusion av visuell förändring dök upp hos deltagarna mellan de två spelomgångarna. 
En deltagare i BB-gruppen och en i No BB-gruppen nämnde under intervjun att musiken gav 
spelet mer djup och karaktär, som att det gav en bakgrund och att det var mer till spelet än 
att bara samla poäng. Ingen tydlig påverkan utav Binaural Beats. 

Båda spelomgångarna varade i två minuter. 7 av 8 deltagare uppfattade att speltiden under 
andra spelomgången var mycket kortare jämfört med den första, dels för att det fanns en till 
faktor att dra uppmärksamhet åt men även för att musik fick en att slappna av och inte tänka 
och analysera så mycket annat. Den resterande deltagaren kände sig avslappnad av musiken 
som de andra men kunde inte säga att speltiden kändes olika mellan spelomgångarna. Inget 
annat fick denna deltagare att sticka ut som kunde dra koppling till tidsuppfattningen. 

Endast en deltagare utav 8 kände till Binaural Beats och dess syfte sedan innan. Denna 
deltagare var med i BB-gruppen och var den enda som kände sig lika koncentrerad under 
första spelomgången som under den andra. Deltagaren kände sig inte lika lugn under andra 
spelomgången som de andra deltagarna och hade även en anings högre puls under andra 
spelomgången. Deltagaren ansåg sig vara en tävlingsinriktad person. 

5.3. Slutsatser 
Datan från undersökningen visade på att deltagarna som upplevde Binaural Beats presterade 
bättre poängmässigt jämfört med deltagarna som inte upplevde Binaural Beats. 
Tyvärr gav undersökningen inga konkreta bevis eller svar på frågeställningen på grund av 
brister i undersökningsmetoden. Den ambienta musiken var dock kapabel av att färga 
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uppfattning och känsla till spelet, samt tidsuppfattning. 
De potentiella punkterna som hade kunnat fylla i bristerna i metoden hade bland annat varit 
användning av ett EEG-verktyg som mäter hjärnaktivitet, eftersom Binaural Beats påverkar 
hjärnvågor och inte nödvändigtvis puls på samma sätt. För att kunna analysera bl.a. 
poängskillnader djupare hade en ytterligare kontrollgrupp med två tysta spelomgångar varit 
uppskattad. Skulle det vara någon skillnad i poäng mellan spelomgångarna? 
Ytterligare punkter för förbättrad kvalité hade varit att rekrytera flera deltagare för att lättare 
kunna se ett mönster i resultaten, samt att dela upp tävlingsinriktade och icke-
tävlingsinriktade deltagare för att ytterligare kontrollera Binaural Beats effekt på prestation. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1. Sammanfattning 
Denna undersökning handlar om Binaural Beats och dess effekt på spelare. Binaural Beats 
sägs kunna kontrollera vilket tempo våra hjärnvågor arbetar i med hjälp av ljudfrekvenser. 
Undersökningen fokuserade på stimulans inom Theta-zonen (som representerar ett av de 
lugna tillstånden hjärnan arbetar i under dagen) och hur det påverkar spelares prestation i 
spel. Frågan lyder: 

Binaural Beats i TV-spel: Hur påverkar det spelarens prestation?  

Idén att använda sig utav en lugnande atmosfär i koppling till bättre eller sämre prestation i 
spel kommer från tidigare erfarenheter av stressande situationer i tävlingsinriktade spel, så 
som Rainbow Six Siege (2015) och Rocket League (2015) där vinst och förlust väger mycket. 
När avgörande situationer som kan leda till antingen vinst eller förlust dyker upp i dessa spel 
kan hög stress och puls uppstå hos spelaren, vilket kan leda till spänningar i händer som 
försämrar förmågan att kunna hålla siktet på motståndaren och/eller att stressen får en att 
ta dåliga strategiska beslut. Kan då Binaural Beats ha hjälpt en att hålla lugnet i dessa 
situationer? 

Ljudfrekvenserna som stimulerar hjärnvågorna att arbeta inom Theta-zonen 
implementerades tillsammans med lugn/ambient spelmusik för att matcha känslan som 
Theta-zonen representerar, samt att ett enkelt spel skapades för att kunna mäta deltagarnas 
prestation. Detta spel gick ut på att samla så många poäng som möjligt under två minuter (se 
kapitel 5). 
Undersökningsgruppen bestod av totalt 8 deltagare, därav två kontrollgrupper med 4 
deltagare i varje. Kontrollgrupperna användes för att jämföra effekten av Binaural Beats. Alla 
deltagare fick prova på spelet utan hörlurar för att bekanta sig med spelkontrollerna innan 
undersökningen påbörjade. Båda grupperna spelade igenom spelet en gång utan musik och 
Binaural Beats, endast ljudeffekter närvarade under första spelomgången. Under andra 
spelomgången fick ena kontrollgruppen uppleva musiken tillsammans med Binaural Beats 
och den andra kontrollgruppen fick endast uppleva musiken. 
Poängen som deltagarna samlade skrevs ned efter varje spelomgång samt att pulsen mättes. 
Efter spelsessionen inleddes en intervju med frågor i koppling till upplevelsen deltagarna 
hade under de båda spelomgångarna. 

Resultatet visade på att majoriteten i gruppen som upplevde Binaural Beats hade en större 
ökning i poäng från den första spelomgången till den andra, jämfört med gruppen som inte 
fick uppleva Binaural Beats. Detta resultat går dock inte att fastställa eftersom 8 deltagare 
anses vara alldeles får få för en sådan här studie, samt att under intervjun kom det fram att 
fler deltagare i Binaural Beats-gruppen ansåg sig vara tävlingsinriktade personer jämfört 
med gruppen utan Binaural Beats. Denna fråga borde ha ställts innan undersökningen 
påbörjade så att deltagarna hade kunnat fördelas jämt utifrån denna preferens, men var 
inget som ansåg skulle påverka resultaten vid den tidpunkten. 

6.2. Diskussion 
Resultatet från undersökningen kan inte riktigt tolkas som trovärdig på grund av de brister 
som genomförandet hade. Ena kontrollgruppen innehöll tyvärr fler tävlingsinriktade 
deltagare än den andra, vilket kan ha påverkat poängresultatet en aning. Det finns en risk att 
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tävlingsinriktade individer kopplar bort andra sinnen och endast fokuserar på att slå ett 
“high-score”. Dock kunde studien inte dra några slutsatser om detta stämde hos närvarande 
deltagare. En liten förbättring till trovärdigheten hade varit om frågan: Anser du dig vara en 
tävlingsinriktad person? hade ställts innan spelsessionen började, och utefter svaret kunna 
fördela tävlingsinriktade deltagare jämt mellan kontrollgrupperna. 

Intervjun som utfördes efter spelsessionen gav egentligen ingen djupare insikt till slutsats 
utifrån frågeställningen. Denna undersökning hade gynnats att vara av en kvantitativ variant 
med flera deltagare (ca 60 - 70 minst) och endast insamling av data från spelsessionen utan 
intervjun efteråt. Likt Cassidys & Macdonalds (2009) studie The effects of music choice on 
task performance: A study of the impact of self-selected and experimenter-selected music 
on driving game performance and experience där 125 deltagare (60 män & 65 kvinnor) fick 
spela ett bilspel medan de lyssnade på musik. En del av deltagarna fick själva välja vilken 
musik de ville lyssna på, en annan grupp fick musik vald åt dem utav kontrollanterna, och 
den resterande gruppen fick spela spelet utan musik. Undersökningen samlade endast in 
data från spelsessionerna som sedan kunde analyseras kring deltagarnas fokus och 
prestationsnivå i koppling till vad de lyssnade på. 

Artefakten var uppbyggd så att båda kontrollgrupperna fick spela spelet utan musik eller 
Binaural Beats första omgången, och sedan fick ena gruppen spela med musik och Binaural 
Beats under andra spelomgången till skillnad från andra gruppen som spelade med musik 
fast utan Binaural Beats. Ett mer pålitligare alternativ hade varit om ena kontrollgruppen 
spelade första omgången med musik UTAN Binaural Beats och sedan andra omgången med 
musik tillsammans MED Binaural Beats. Andra kontrollgruppen skulle då alltså spela med 
Binaural Beats implementerat under första spelomgången istället för andra. Därmed hade en 
analys tydligare kunnat jämföra om Binaural Beats hade någon effekt eller inte, eftersom 
musiken inte hade dragit lika stor uppmärksamhet som den nu gjorde om den hade närvarat 
under båda spelomgångarna istället. Tanken hade varit att musiken endast skulle vara en del 
av spelet och utifrån det ta reda på om Binaural Beats förstärker spelarens prestation och/
eller musikens känsla. Till den här versionen av artefakt hade det dock varit intressant med 
intervjufrågor kring den upplevda känslan hos deltagaren mellan de två spelomgångarna. 

Alla deltagares puls mättes efter varje spelomgång i förhoppning om att kunna koppla 
värdena till effekten av Binaural Beats, men resultatet visar ingen tydlig koppling eller tydligt 
mönster kring detta. Pulsmätaren valdes som alternativ till en EEG-mätare (läser av 
användarens hjärnaktivitet) eftersom detta verktyg var svårt att få tag på under 
undersökningsperioden. EEG-mätaren hade besvarat frågor som varken pulsmätaren eller 
deltagarna själva kunnat ge svar på. Till exempel frågor som handlar om små 
hjärnaktivitetsförändringar en individ själv inte märker av. 

Ytterligare en förbättringspunkt hade varit om spelet på något sätt simulerade en stressande 
situation bättre. Likt spelet Rainbow Six Siege (2015) där djupt stressande situationer kan 
uppstå för vissa spelare. Om detta hade kunnat förmedlas i denna undersökningens artefakt 
hade studien undersökt det område som problemformuleringen faktiskt fick sin inspiration 
ifrån. Därför hade den ultimata undersökningsmetoden för detta område varit att faktiskt 
undersöka Binaural Beats effekt på prestation hos någorlunda erfarna spelare inom Rainbow 
Six Siege (2015) gemenskapen. 
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6.3. Framtida arbete 
Hade arbetet fortsatt i till exempel en månad till hade artefakten kunnat förändras till den 
alternativa idén som dök upp en tid efter undersökningen ägde rum. Som förklarat under 
diskussionsdelen så skulle båda spelomgångarna för båda kontrollgrupperna innehålla den 
lugna/ambienta musiken, men att ena gruppen får uppleva Binaural Beats under första 
spelomgången men inte under den andra, och resterande gruppen skulle få uppleva Binaural 
Beats under andra spelomgången men inte under den första. Detta skulle troligtvis ha 
förstärkt om inte till och med gett ett annat resultat. 

Om ytterligare tid hade funnits så hade flera deltagare försökt samlas in och att en EEG-
mätare (läser av användarens hjärnaktivitet) hade införskaffats istället för en pulsmätare 
som i det här fallet användes. EEG-mätaren hade kunnat ge svar på Binaural Beats effekt på 
ett sätt som en pulsmätare eller en intervju inte hade kunnat. Därmed hade studien kunnat 
ge ett mycket mer pålitligare resultat än vad som åstadkommits för tillfället. 

Eftersom Binaural Beats sägs kunna kontrollera vilket tillstånd vår hjärna arbetar i hade det 
varit intressant att utforska alla tillståndszoner och inte bara Theta-zonen. Alltså att varje 
zon (Delta, Theta, Alpha, Beta och Gamma) testas till olika situationer i ett spel beroende på 
vad utvecklarna vill förmedla för känsla till just den scenen. Kommer detta fungera som ett  
framtida verktyg för att förstärka spels kvalité och framför allt det som vill förmedlas i 
verket? Utanför examensarbetet hade detta område kunnat undersökas utav spelutvecklare  
tillsammans med neurologer som har kunskaper inom hjärnans beteende, därmed 
kooperativt kunna utveckla och förbättra framtida spel. 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Appendix A - Intervjusammanfattning 

Deltagare 1 - UTAN Binaural Beats 

 Puls efter första spelomgången: 

  96 bpm 

 Puls efter andra spelomgången: 

  84 bpm 

 Poäng efter första spelomgången: 

  161 

 Poäng efter andra spelomgången: 

  165 

Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? 

Det kändes som att det gick bättre i första - “Gameplaymässigt”. kändes som objekten dök 
upp i klungor oftare vilket gav ett intryck av mer insamlade objekt. 

Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att fokusera/
koncentrera dig under? Varför? 

Kändes inte som någon skillnad, men musiken tog åt sig uppmärksamhet en liten stund i 
början men sen märktes den inte av lika mycket. 

Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två 
spelomgångarna? 

Nä, ingen visuell förändring. Men musiken gav mer djup till spelet, mer karaktär och 
mening. Som att det finns en bakgrund till det hela.  

Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, 
varför? 

Speltiden uppfattades kortare under andra omgången. Kändes som man hade mer flyt med 
musik på - tror musiken bidrog till tidsuppfattningen, men misstänker att det kan vara för 
att jag blev bekant med spelet. 

Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

Nej. 

Känner du till begreppet Binaural Beats? 

Nej. 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Deltagare 2 - UTAN Binaural Beats 

 Puls efter första spelomgången: 

  128 bpm 

 Puls efter andra spelomgången: 

  107 bpm 

 Poäng efter första spelomgången: 

  114 

 Poäng efter andra spelomgången: 

  130 

Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? 

Fick ingen spontan känsla på vilken spelomgång som gick bättre, men om det skulle 
nämnas en så kändes andra en anings bättre för att jag hade lärt mig spelet lite bättre. 

Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att fokusera/
koncentrera dig under? Varför? 

Kände i princip ingen större skillnad, men musiken under andra omgången fick en att 
känna mindre press tyckte jag - “Ta det i din egna takt, det är lugnt” liksom. Första 
omgången fick en att vara mer fokuserad på att bara samla objekten, men andra 
omgången var mer “upplevelsefullt” pga musiken, var mer fokuserad på objekten i första. 

Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två 
spelomgångarna? 

Nej. 

Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, 
varför? 

Speltiden uppfattades mycket kortare under andra spelomgången. Musiken fick spelet att 
kännas mer atmosfärisk, lite som Journey. “Det fanns mer som hände” vilket kan ha 
bidragit till tidsuppfattningen. 

Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

Nej. 

Känner du till begreppet Binaural Beats? 

Nej. 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Deltagare 3 - UTAN Binaural Beats 

 Puls efter första spelomgången: 

  85 bpm 

 Puls efter andra spelomgången: 

  65 bpm 

 Poäng efter första spelomgången: 

  155 

 Poäng efter andra spelomgången: 

  150 

Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? 

Kändes bättre i första. Försökte lära mig kontrollerna bättre i andra, kände mig en anings 
distraherad av musiken till en början men mer avslappnad. 

Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att fokusera/
koncentrera dig under? Varför? 

Hade bättre koncentration under första men hade föredragit någon typ av musik till det, 
uppskattade verkligen när musiken kom igång under andra. 

Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två 
spelomgångarna? 

Nej. 

Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, 
varför? 

Jag uppfattade att speltiden vara mycket kortare under andra, blev förvånad när det tog 
slut, och under första satt jag istället och funderade över när spelet skulle ta slut. Tror 
musiken bidrog till tidsuppfattningen men tror också att andra upplevdes kortare för att 
jag redan hade spelat en omgång innan och var mer beredd på nästa. 

Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

Det beror på. Skulle säga 50/50. 

Känner du till begreppet Binaural Beats? 

Nej. 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Deltagare 4 - UTAN Binaural Beats 

 Puls efter första spelomgången: 

  103 bpm 

 Puls efter andra spelomgången: 

  134 bpm 

 Poäng efter första spelomgången: 

  107 

 Poäng efter andra spelomgången: 

  121 

Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? 

Det kändes som att andra gick bättre, kändes som att man fick tag på fler grupperade 
objekt. 

Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att fokusera/
koncentrera dig under? Varför? 

Kändes som att det var lättare att fokusera under andra omgången, för att jag 
analyserade objekt-ljuden mer i första vilket drog uppmärksamhet kände jag. 

Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två 
spelomgångarna? 

Nej. 

Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, 
varför? 

Speltiden kändes längre i första omgången, satt och tänkte över hur lång tid det kan vara 
kvar, medan under andra omgången spelade jag bara. 

Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

50/50 skulle jag säga. 

Känner du till begreppet Binaural Beats? 

Nej. 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Deltagare 5 - MED Binaural Beats 

 Puls efter första spelomgången: 

  108 bpm 

 Puls efter andra spelomgången: 

  111 bpm 

 Poäng efter första spelomgången: 

  133 

 Poäng efter andra spelomgången: 

  151 

Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? 

Kändes bättre i andra, kom snabbare in i flow med hjälp av musiken, kan vara att jag 
spelat tidigare, men båda omgångarna var lite trögstartade i början. 

Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att fokusera/
koncentrera dig under? Varför? 

Koncentrationen var hyfsat lika mellan omgångarna, musiken distraherade en liten stund i 
början, sen blev det en anings avslappnande. 

Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två 
spelomgångarna? 

Nej. 

Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, 
varför? 

Speltiden kändes kortare i andra. Jag kopplar det lite till att jag fick bättre flow och satte 
mig in i spelet mera pga musiken. 

Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

Ja. 

Känner du till begreppet Binaural Beats? 

Ja. 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Deltagare 6 - MED Binaural Beats 

 Puls efter första spelomgången: 

  104 bpm 

 Puls efter andra spelomgången: 

  118 bpm 

 Poäng efter första spelomgången: 

  180 

 Poäng efter andra spelomgången: 

  186 

Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? 

Kändes som att jag fick mer poäng i första omgången, uppfattade att jag fick mer 
“kombos” - fler objekt som dök upp på rad, kändes inte lika så i andra. Närmare slutet 
under andra omgången kände jag på mig att tiden började ta slut och det kändes även som 
att jag inte hade uppnått lika många poäng som i första. 

Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att fokusera/
koncentrera dig under? Varför? 

Min koncentration/fokus kändes bättre i första omgången när det inte var någon 
musik ,för att poängen och gameplay var det enda jag kände att jag kunde “gå på”. Men 
under andra kände jag mig mer lugn, att musiken bad en att ta det lugnt, liksom. 

Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två 
spelomgångarna? 

Nej. 

Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, 
varför? 

Speltiden kändes ungefär lika men just avsaknaden av ljud och musik i första fick det att 
kännas som en längre uppgift och ljudbilden blev väldigt repetitiv. 

Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

Ja. 

Känner du till begreppet Binaural Beats? 

Har hört talas om det, men vet inte syftet med det hela.  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Deltagare 7 - MED Binaural Beats 

 Puls efter första spelomgången: 

  116 bpm 

 Puls efter andra spelomgången: 

  102 bpm 

 Poäng efter första spelomgången: 

  159 

 Poäng efter andra spelomgången: 

  183 

Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? 

Kände att det gick bättre under första omgången, jag hade mer fokus på att samla 
objekten, och ljuden fick en att känna “nu samlar jag många”. 

Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att fokusera/
koncentrera dig under? Varför? 

Fokuset på highscore var högre i första tyckte jag, men andra spelomgången fick en  att 
slappna av och jag kände att jag kunde ta allt i min egna takt, mer som en mysig resa än 
tävling. 

Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två 
spelomgångarna? 

Nä, ingen objektiv förändring på så sätt men under andra omgången kändes det som att 
den svarta bakgrunden inte var lika svart längre, musiken och känslan gav lite som ett ljus 
till spelet, inte rakt ut objektivt men som en kombination av illusion och känsla - “ett ljus på 
en delvis psykisk nivå”. Vet att det var exakt samma spel, men det var det bästa sättet att 
beskriva upplevelsen på, kände jag. 

Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, 
varför? 

Ja. 

Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

Ja. 

Känner du till begreppet Binaural Beats? 

Jag känner till ordet, men inte vad det har för syfte eller hur det fungerar. 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Deltagare 8 - MED Binaural Beats 

 Puls efter första spelomgången: 

  82 bpm 

 Puls efter andra spelomgången: 

  80 bpm 

 Poäng efter första spelomgången: 

  113 

 Poäng efter andra spelomgången: 

  102 

Vilken spelomgång kändes det som att du lyckades samla mest poäng i? Varför? 

Kändes att det gick bättre i första omgången, kan inte säga varför dock. 

Var det någon spelomgång som du kände att du hade lättare att fokusera/
koncentrera dig under? Varför? 

Hade lättare att koncentrera mig under andra omgången, musiken lugnade ned mig och 
bidrog till att jag kunde fokusera lättare. 

Var det något som du tyckte förändrades visuellt mellan de två 
spelomgångarna? 

Nej. 

Uppfattades speltiden vara lika lång under de två spelomgångarna? Om inte, 
varför? 

Andra spelomgången kändes kortare, kan inte komma på varför. 

Anser du dig vara en tävlingsinriktad människa? 

Ja. 

Känner du till begreppet Binaural Beats? 

Nej.
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