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Sammanfattning 

 
Denna studie undersöker om man kan öka en spelares prestationer genom 

användandet av binauralt ljud. En jämförelsestudie mellan stereo- och binauralt ljud 

har genomförts för att undersöka spelarens reaktionstider. Resultatet analyseras och 

problematiseras utifrån ett tävlingsinriktat spelperspektiv. Arbetet tar även upp viktiga 

begrepp kopplade till människans hörsel, binauralt ljud i spel och vad det finns för 

problem med dagens binaurala teknik. Studiens frågeställning besvaras genom en 

datatriangulering av kvantitativa- och kvalitativa undersökningsmetoder. 

Undersökningen har utvärderats genom ett lokaliseringstest utvecklat i Unity med 

ljudmotorn 3Dception. 

Nyckelord: Binauralt ljud, Tävlingsinriktade spel, ljudlokalisering, 3Dception, 

reaktionstid. 
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1 Introduktion 

 
Binauralt ljud sett utifrån ett teoretiskt perspektiv levererar en mer trovärdig ljudbild på 

samma sätt som örat upplever det. Då binauralt ljud upplevs vara mer realistiskt än 

exempelvis stereoljud så är det därför intressant att se hur detta fungerar i spel. Den 

immerserande effekt som uppstår vid användandet av binauralt ljud är något som jag 

personligen ofta upplever saknas i dagens spel. Det finns både för- och nackdelar med 

binauralt ljud till spel. Denna studie fokuserar främst på tävlingsinriktade first-person 

shooter spel eftersom ljudet i dessa spel fyller en viktig funktion då man får tillgång till 

information om vad som händer i spelet. Exempelvis vart fienderna befinner sig. 

Kan binauralt ljud vara användbart i ett sådant sammanhang? Är det möjligt att göra 

spelaren bättre enbart genom en förändring i ljudbilden? Syftet med denna undersökning är 

att ta reda på om binauralt ljud är bättre utifrån ett tävlingsinriktat spelperspektiv än 

stereoljud. Resultatet från undersökningen kan leda till ett spel med bättre gameplay som i 

sin tur leder till ett intressantare spel. 

Metoden för undersökningen bestod av en kombinerad kvantitativ- och kvalitativ 

undersökningsform. Den kvantitativa undersökningen kompletterades med en enkät för att 

ta del av respondentens spelvanor och hårdvara. Strukturerade intervjuer genomfördes vid 

den kvalitativa undersökningen. Anledningen till en kombinerad undersökningsform var för 

att samla in så mycket data som möjligt. Den subjektiva åsikten behövde inte visa på samma 

resultat som den objektiva. 

Utvecklingen av artefakten tog form i två olika moment uppdelat i skapandet av spelet och 

ljudeffekterna. Inspirationskällor och val av ljudeffekter diskuteras. En studie genomförd på 

fem personer har gjorts för att tillsammans med teorier från bakgrundskapitlet fastställa 

vilken typ av ljudeffekt som användes till fienderna och deras ljud. Arbetsprocessen och 

utvecklingen av artefakten problematiseras och design- samt etiska val diskuteras. Utöver 

detta gjordes också en pilotstudie med artefakten för att undersöka om artefakten mätte 

undersökningens problemställning och att testpersonerna förstod sin uppgift.  
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2 Bakgrund 

Att uppleva ljud i en tredimensionell värld är något vi gör dagligen och tar för givet. Bo 

Gehring (1997, s.1) anser att 3D ljud är alla ljud vi hör runt omkring oss. Allt från flygplan i 

luften till viskningar bakom örat. 3D ljud är även känt som binauralt ljud. Gehring menar att 

binauralt ljud inte tävlar mot dem grafiska elementen i ett spel utan kompletterar dem. 

Binauralt ljud ger liv åt det som finns på skärmen. I film och spel jobbar man för att 

återskapa detta på ett bra och effektivt sätt. Datorspel som utövas på en professionell nivå 

kommer i denna studie gå under begreppet tävlingsinriktade spel. Det finns ett flertal 

speltitlar från olika genrer som kan titulera sig som tävlingsinriktade. Några av dessa är 

Street Fighter (1987), Quake (1996), Counter-Strike Global Offensive (2012), Starcraft 2 

(2010), Fifa (2015), League of Legends (2009) och DotA 2 (2013). 

Karen Collins (2013 s.143) anser att interaktiva ljud fysiskt kan påverka spelaren och man 

bör därför vara mer involverade i det man faktiskt hör för att inte inverka på ens gameplay. 

En studie genomförd av Siu-Lan Tan m.fl (2010) visar på att spelare som provat The Legend 

of Zelda: Twilight Princess (2006) presterade sämre när de spelade utan ljud och musik. I 

takt med att ljud successivt introducerades så ökade även spelarens prestationer. 

Avsaknaden av ljud gör att man går miste om viktig information som kan varna spelaren om 

kommande faror. 

Denna studie kommer främst fokusera på genren first-person shooter då ljuden i dessa spel 

har en viktig funktion. First-person shooter är en genre som kretsar kring vapen och 

projektil baserade gevär utifrån ett förstapersonsperspektiv. Med hjälp av ljudet i dessa spel 

kan man lokalisera faror. Binauralt ljud kan hjälpa spelaren lokalisera ljudkällor med bättre 

precision än stereoljud. Vilket gör det utmärkt att prova i ett first-person shooter spel. 

Detta bakgrundskapitel ger en teoretisk ingång till binauralt ljud och vad som gör det 

intressant och varför det kan lämpa sig för mitt problemområde. En historisk bakgrund om 

binauralt ljud tas upp. Arbetet går in på djupet om hur den mänskliga hörseln fungerar och 

hur man lokaliserar ljudkällor. Kapitlet tar även upp viktiga begrepp så som binauralt ljud, 

HRTF och hur man använder sig utav det till spel. 

2.1 Historisk bakgrund till binauralt ljud 

Binauralt ljud har enligt Mona Lalwani (2015) sina rötter i Frankrike. År 1881 uppfann 

Clement Ader theatrophonen. Han använde denna uppfinning för att spela in 

operaföreställningar. Med mikrofoner systematiskt placerade framför och längs med scenen 

så skapade han en form av binaural ljudupplevelse. Med speciella hörlurar kunde lyssnaren 

höra föreställningen som om hen befann sig på inspelningsplatsen. Intresset för binauralt 

ljud avtog och tekniken återanvändes först 40 år senare utav en radiostation i Connecticut 

som började sända binaurala inspelningar. Eftersom radion på den tiden inte kunde hantera 

stereoljud så sände radiostationen ut separerade monosignaler. Den vänstra kanalen sändes 

på en frekvens och den högra på en annan. För att uppleva effekten av inspelningen behövde 

man två radioapparater samt koppla ihop den vänstra och högra kanalen till respektive öra. 

Detta var något som få hade tillgång till och tekniken försvann återigen. 

Enligt Lalwani (2015) utvecklade AT&T Bell Laboratories denna teknik och skapade ett 

dummy head. Ett dummy head är ett konstgjort huvud tillgängligt i olika material och är en 
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metod som används för att åstadkomma en binaural ljudinspelning. Det finns även modeller 

som inkluderar en överkropp. Varje huvud har två öron med egna hörselgångar. I dessa 

placeras små mikrofoner som fångar upp ljudet. Lyssnar man tillbaka på dessa inspelningar 

så kommer man få höra det utifrån huvudets perspektiv. Vilket upplevs vara mer naturtroget 

och återspeglar verkligheten. Till en början hade huvudet inga öron och dessa två 

uppfinningar levererade på grund av det en sämre ljudbild jämfört med den tekniken som 

finns idag. Först 40 år senare valde man att montera fast öron på huvudet. Vilket gav ett 

betydligt bättre resultat då det efterliknade den mänskliga hörseln på ett mer trovärdigt sätt. 

1992 lanserade, enligt Lalwani (2015) det tyska företaget Neumann sin KU-100. Det är ett 

dummy head med rundupptagande omni mikrofoner (en mikrofontyp som plockar upp ljud 

från alla riktningar) placerade i dess öron. På grund av sin höga kvalité så är detta än idag 

det inspelningshuvud som används mest när det kommer till inspelning av binauralt ljud. 

Binauralt ljud har återigen blivit intressant då tekniken och intresset för virtual reality ökar. 

2.2 Den mänskliga hörseln 

Francis Rumsey och Tim McCormick (2009, s.37) anser att det finns två avgörande faktorer 

för att en människa ska kunna lokalisera vart någonstans ett ljud kommer ifrån. Det första är 

skillnaden i tid och fas när ljudet träffar örat. Det andra är amplitudskillnader mellan 

öronen. Hjärnan bearbetar denna information och gör det möjligt att lokalisera en ljudkällas 

position. Enligt Simon Carlile (1996, s.28) är det människans huvud och placeringen av 

öronen som ger upphov till detta. Beroende på vilket håll ljudet kommer ifrån så kan 

huvudet och överkroppen filtrera och blockera ljudets väg. Vilket resulterar i en tidsskillnad 

för när ljudet träffar örat. Detta begrepp kallar Carlile för interaural time difference (ITD). 

Vid långvariga ljud kan även fasförändringar i ljudbilden ske. Något han kallar för interaural 

phase difference (IPD). På grund av huvudets densitet och öronens placering så skapas också 

en akustisk skugga. Vilket leder till att ena örat hör samma ljud fast med lägre amplitud. 

Carlile kallar detta fenomen för interaural level difference (ILD).  

 

Figur 1 Exempel på akustisk skugga och hur huvudet filtrerar ljudet. 
Inspiration hämtat från (F. Alton Everest & Ken C. Pohlmann 2001, s.59) 

Eftersom ljudet färdas och svänger olika snabbt vid låga respektive höga frekvenser så 

påverkar huvudet och människans överkropp ljudet på olika sätt.  
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Because of diffraction, acoustic shadows are much weaker at low frequencies. 

However, at higher frequencies, the acoustic shadow, combined with the 

path-length difference, results in a higher intensity at the nearest ear. 

(F. Alton Everest & Ken C. Pohlmann 2001, s.59) 

Vilket betyder att när ljudet består främst av låga frekvenser kommer tid- och 

fasskillnaderna vara ledande vid bestämmandet av ljudets upplevda riktning och vid höga 

frekvenser är det amplituden som är avgörande för riktningen. Everest och Pohlmann (2001, 

s.59) menar att till följd av detta så har människan en "död vinkel" när det kommer till 

hörseln. Om ljudet träffar öronen exakt samtidigt så kan inte hjärnan avgöra om ljudet 

befinner sig framför eller bakom. Genom att vrida på huvudet kan man lättare lokalisera 

ljudet eftersom man på det sättet ändrar örats ITD, IPD och ILD. Hjärnan har en förmåga att 

lokalisera och avgöra en ljudkällas position med en felmarginal på en till två graders vinkel. 

Denna teori är allmänt känd som duplex-teorin. Det är inte enbart dessa faktorer som spelar 

roll vid placeringen av ljudets position. Men de utgör grunden till hur det fungerar. 

Hörseln fungerar som ett komplement till synen. Med synen kan vi enbart lokalisera saker 

framför oss och dess periferi. Med hjälp av hörseln kan vi därför "se" bakom oss. Något som 

har med evolutionsteorin och människans överlevnad att göra. Under vår uppväxt kopplar 

hjärnan ihop vissa ljud med olika saker och ibland även speciella platser. Förvirring kan 

uppstå om detta ifrågasätts. Rumsey och McCormick (2009, s.42) menar att det är vanligt att 

förlita sig på synen för att ta in information om saker som händer framför oss. Personer som 

lyssnat på binaurala ljudinspelningar utan något hjälpmedel annat än hörlurar upplever att 

ljudbilden tar plats bakom huvudet. De anser att anledningen till detta kan bero på att om vi 

inte ser det vi hör, så borde det befinna sig bakom oss istället.  

2.2.1 Precedence och cocktail effekten 

Everest och Pohlmann (2001, s.60) anser att hörseln tillsammans med hjärnan smälter 

samman spatialt separerat ljud med korta intervaller till ett enda ljud och under vissa 

omständigheter bestämma ljudets riktning. Örat och hjärnan har en förmåga att samla upp 

reflektionsljud som träffar örat 35ms efter originalkällan och bearbeta denna information 

och ge intrycket av att ljudet kommer från samma punkt i rummet trots reflektionsljud från 

olika håll. Istället för att ljudet upplevs ha ett eko så bearbetar hjärnan informationen och 

tolkar det som ett enda ljud. Det ljud som når fram först bestämmer ljudkällans position och 

detta kallas för the precedence effect. Tomlinson Holman (2010, s.30) menar också på att 

om reflektionsljudet eller ekot har starkare amplitud så kommer människan lokalisera ljudet 

utifrån reflektionen istället för originalkällan. 

Människan har en förmåga att trots många ljudkällor runt omkring sig fokusera och lyssna 

på en och samma. Denna effekt kallar Everest och Pohlmann (2001, s.63) för the cocktail-

party effect. De anser att detta beror på människans förmåga att lokalisera ljud. Som 

exempel tar de upp om ljudet från två talare skulle dela högtalare så skulle det vara svårt att 

urskilja dem från varandra. Men om de istället skulle använda sig utav var sin högtalare 

skulle det vara lättare att ta del av vad som sägs. 

2.3 Binauralt ljud 

Binauralt ljud är en teknik som bygger på att öka realismen i dess tänkta syfte. Det som 

skiljer binauralt ljud från stereoljud är inspelningstekniken. Till binauralt ljud används två 
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mikrofoner placerade på så sätt att de tillsammans skapar en 3D känsla i ljudbilden. Det 

finns två sätt att spela in binauralt ljud. Den ena metoden går ut på att använda ett dummy 

head och vid den andra använder man sig utan speciella mikrofoner som placeras i 

människans ytteröra. Ett exempel på sådana mikrofoner är Roland CS-10EM. 

På grund utav hur tekniken för binauralt ljud fungerar så upplevs effekten bäst genom 

hörlurar. Lyssnar man tillbaka på en binaural ljudinspelning via högtalare så kommer 

effekten inte vara lika stor eftersom ljuden i inspelningen redan har en placering. För att få 

en bra binaural effekt måste signalen nå båda öronen med rätt tids- och volymskillnad. Det 

är därför viktigt att den vänstra signalen enbart träffar det vänstra örat och tvärtom. Med 

högtalare är detta svårt att åstadkomma. Då exempelvis ljud från den vänstra högtalaren 

kommer träffa det högra örat och orsaka blödningar i ljudet. Det vill säga att den vänstra 

signalen även kommer träffa det högra örat. Ljudet från högtalarna studsar även runt i 

rummet vilket kan påverka och förvrida den binaurala ljudbilden. Effekten av den binaurala 

inspelningen kommer därför försvinna.  

 

Figur 2 Signalens väg till örat vid högtalare och hörlurar. Inspiration hämtat 
från (Bo Gehring 1997, s.5) 

För att ljudet ska upplevas som att det har någon riktning måste det låta som det kommer 

utifrån huvudet. Gehring (1997, s.4) anser att denna out-of-head effekt lämpar sig bäst vid 

användandet av hörlurar eftersom den vänstra och högra binaurala signalen från 

inspelningen är exakt korrelerade med varandra. Hjärnan tolkar och upplever sen ljudet som 

verklighetstroget. Simon N Goodwin (2009, s.6) anser att detta inte är något problem för 

datorspelsbranschen då datoranvändare i högre grad hellre spelar med hörlurar eller 

headset. 
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2.3.1 Head-related transfer function 

Huvudet, örat och människans överkropp påverkar alla ljudupplevelsen och det man hör. 

Head-related transfer function (HRTF) beskriver hur detta tillsammans filtrerar ljudet 

innan det når innerörat och trumhinnan. För att återskapa binauralt ljud är det därför viktigt 

att veta exakt hur vår kropp filtrerar ljudet.  

Formally, a single Head-Related Transfer Function (HRTF) is defined to be a 

specific individual's left or right ear far-field frequency response, as measured 

from a specific point in the free field to a specific point in the ear canal. 

(Corey I. Cheng & Gregory H. Wakefield 1999, s.2) 

Man mäter hur örat uppfattar ljudet från en specifik vinkel i rummet och hur ljudvågen 

påverkas av huvudet, axlar, överkropp och ytterörat. Det räcker givetvis inte att beräkna hur 

ljudet uppfattas från en position. Utan detta måste göras från alla vinklar med ett fast 

avstånd som man tror sig ha användning utav. För att mäta en persons HRTF krävs därför 

mycket arbete. Cheng och Wakefield (1999, s.3) menar att en vanlig metod för att mäta en 

persons HRTF är att delvis placera speciella tubrörsliknande mikrofoner i personens öron 

och sen spela upp ljud via en högtalare som är placerad på en nollgradig azimut och 

höjdriktning. Ljuden som spelas upp består av klick- eller brusljud. Liknande metoder för att 

mäta HRTF är att använda sig utav en roterbar halvcirkel med flera fastmonterade högtalare. 

Som i sin tur spelar upp ljud som mikrofonerna i örat sedan mäter. Man roterar och mäter så 

många positioner som möjligt. Det krävs att personen som genomför testet sitter still under 

hela processen. I vissa fall kan man därför använda sig utav ett dummy head. Ljudet 

uppfattas olika beroende på varifrån det kommer och eftersom mätningarna inte går att 

göras för varje exakt punkt och vinkel så krävs det därför interpolation för att fylla dessa 

luckor. Interpolation är en metod som genererar nya värden mellan redan kända eller 

beräknade värden. 

Informationen från mätningen kan man sedan använda sig utav för att göra specifika 

binaurala ljudinspelningar men också virtuellt återskapa binauralt ljud med hjälp av 

matematiska algoritmer. Resultatet går, men bör inte generalisera på grund av att alla 

människors kroppar är unika vilket leder till att ljudet inte alltid filtreras från källan till örat 

på samma sätt. 
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Figur 3 Skillnader på två personers HRTF (Rumsey & McCormick 2009, s.42)  

Enligt Tilen Potisk (2015, s.6) finns det ett flertal problem när HRTF bearbetas och 

återskapas virtuellt vid lyssning med hörlurar. Ljudet kastas om, ljud som är tänkta att 

befinna sig framför personen upplevs som bakom. Ljudet kan vara svårt att lokalisera i 

höjdled. Ljudet från inspelningen kan uppfattas som en aning högre upp än det är tänkt. Då 

binauralt ljuds främsta uppgift är att placera ut ljud i rummet så kan det ibland bli så att 

ljudet istället upplevs komma inifrån huvudet. Rumsey och McCormick (2009, s.40) menar 

på att den så kallad concha resonance är ansvarig för detta och något som uppstår med hjälp 

av ytterörat. Resonansen har som uppgift att skapa en typ av utplacering av ljudet. Hörlurar 

som stör eller förvränger resonansen orsakar in-the-head localization. Vilket kan leda till 

sämre lokaliseringsförmåga. 

Potisk (2015, s.6) menar på att de höga frekvenserna är främst avgörande vid lokaliseringen 

av ett ljud vare sig det är framför, bakom eller i höjdled. Som figur 3 visar så skiljer dessa 

frekvenser sig åt från person till person och är väldigt individuella. Källan till problemen kan 

vara på grund av dålig mätning eller bearbetning av HRTF. Att använda sin egna HRTF 

minskar dock lokaliseringsproblemen. 

Holman (2010, s.30) säger att transienta ljud är dem ljud som människan lättast kan 

lokalisera. En transient kan beskrivas som det ljud som hörs först. En hi-hat eller anslaget på 

en trumvirvel är ett bra exempel på ett ljud som har en hård transient. Enligt Holman är det 

transienten som ger oss tillräckligt med information för att lokalisera varifrån ljudet 

kommer, eller befinner sig. 

Det finns alltså två metoder till att skapa en binaural ljudupplevelse men för bästa resultat 

bör man mäta och använda personens egna HRTF innan man lyssnar tillbaka på en binaural 

ljudinspelning eftersom dessa är individuella och ser oftast olika ut från person till person. 
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2.3.2 Binaural syntes och hur det används i spel 

För att åstadkomma en binaural ljudbild kan man göra inspelningar via ett dummy head 

eller virtuellt simulera ljuden med hjälp av HRTF och binaurala samt matematiska 

algoritmer. Det som gör att binauralt ljud låter mer trovärdigt är att man spelar in det precis 

som örat uppfattar det. Där man automatiskt tar hänsyn till vart ljuden befinner sig men 

också hur det studsar och filtreras av saker rummet. I en binaural ljudinspelning är alla ljud 

redan panorerade och har redan den rätta volymen för att det ska upplevas som realistiskt. 

Ljuden är på så vis fast i tid och rum. Något som blir ett problem i datorspel då dessa till sin 

natur är interaktiva. Geoff King och Tanya Krzywinska (Rutter, J. och Bryce, J. 2006, s. 126) 

menar att spel skiljer sig från film då de är tänkt att man ska spela istället för att titta på. 

Även om tittandet och lyssnandet är viktiga aspekter av ett spels gameplay så handlar det 

också om att man ska göra saker i ett spel. Detta är något som reflekteras i ljudbilden. I film 

har man en linjär ljudbild. Det finns en början och ett slut. I spel är ljudet icke-linjärt 

eftersom man inte vet vad spelaren ska göra. Vill spelaren öppna en dörr tre gånger är det 

viktigt att ljudet också speglar detta. 

I en inspelning vet man därför vad som kommer hända. I ett datorspel handlar det mer om 

att kunna beräkna vad som kan hända. Om man ljudlägger ett spel med en inspelning av ett 

dummy head och spelaren väljer att vrida på sig så kommer troligtvis hela ljudbilden följa 

med eftersom ljuden redan är utplacerade i inspelningen. Det är spelaren som påverkar 

spelvärlden och det är spelaren som bestämmer vad som kommer hända härnäst. Det 

betyder att ljuden inte kan ha någon förinställd panorering eller ljudvolym. Om en bil, 

exempelvis passerar spelaren på högersida och han vänder sig om så bör ljudet följa med 

bilen, inte spelaren. 

En lösning på detta problem är att positionera ut ljuden på de ställen som ska låta och med 

hjälp av ljudmotorn beräkna hur det ska panoreras, filtreras och ställas in rätt volym så att 

det återspeglar en binaural ljudbild. Något som görs möjligt med hjälp utav HRTF. När ett 

ljud i spelet behöver positioneras ut använder man alltså en vanlig mono- eller 

stereoinspelning. Vill man placera ut ett ljud 45 grader till vänster och 20 grader ovanför 

spelaren så görs det genom en beräkning med hjälp av tidigare inspelade impulssvar från 

HRTF. Örat upplever alltså att ljudet kommer från den positionen. Som tidigare nämnt så 

kan även detta medföra problem och uppfattas olika från person till person. 

Implementeringen av ljud i dagens spel liknar denna metod fast utan HRTF processen. 

På grund utav hur binaurala inspelningar fungerar i teorin så kan det därför vara svårt att 

implementera denna effekt i spel utan att förstöra eller gå miste om 3D effekten den har. Det 

krävs därför mycket utav ljudmotorn för att återge en bra binaural ljudbild. Det finns företag 

som enbart specialiserar sig på att utveckla sådana, exempelvis TwoBigEars (2013) 

Collins (2013, s.24) menar på att mobilspelet Papa Sangre (2010) använder sig utav 

binauralt ljud på ett utmärkt sätt. Spelet har inga visuella element bortsett från ett interface 

och spelaren ska enbart använda sig utav ljudet för att navigera sig igenom spelets banor och 

utmaningar. 
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3 Problemformulering  

De flesta spelar datorspel idag med hörlurar eller headset för att uppnå en bra ljudupplevelse 

och för att kommunicera med andra i spelet. Ljud har till sin uppgift att fungera som ett 

komplement till grafiken främst genom att öka immersionen och realismen i ett spel. 

Tävlingsinriktade spel använder dock inte enbart ljudet för detta syfte. Man försöker istället 

ge spelaren ytterligare information om vad som händer i spelet. Exempelvis varna spelaren 

att det kommer fiender genom att man hör deras fotsteg. Man kan på så sätt anpassa sin 

spelstil och prestera bättre. Det kan alltså vara till spelarens fördel att veta vart fienderna 

befinner sig. Forskning visar att det finns en delad mening om binauralt ljud kan hjälpa 

spelaren lokalisera objekt snabbare och med bättre precision jämfört med vanligt stereoljud 

(se kapitel 4). Kan binauralt ljud trots detta vara användbart utifrån ett tävlingsinriktat 

spelperspektiv? Är det möjligt att göra spelaren bättre, enbart genom en förändring i 

ljudbilden? Om binauralt ljud kan uppge exakt position så borde spelarens reaktionstid 

förbättras. 

I ett tävlingsinriktat first-person shooter spel så som Counter-Strike Global Offensive (2012) 

måste man ha bra reaktionsförmåga och kunna sikta bra. Denna studie försöker därför 

besvara frågan: 

 Hur påverkas spelaren av binauralt ljud i jämförelse med stereoljud utifrån ett 

tävlingsinriktat spelperspektiv baserat på skillnader i reaktionstid? 

Denna undersökning kan vara bra för spelutvecklare då intresset för e-sport kraftigt ökar. 

Om binauralt ljud ökar spelarens prestationer så kan det generera ett bättre gameplay vilket 

leder till ett intressantare spel. Även om resultatet visar på en marginell förbättring av 

reaktionstiden så kan detta ändå vara avgörande i ett sådant spel. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att utvärdera frågeställningen har testpersonerna spelat ett spel som skapats med 

spelmotorn Unity3D (2015). För att få en binaural ljudläggning i ett spel måste man använda 

sig utav en ljudmotor. 3Dception (2013) utvecklat av företaget TwoBigEars har möjligheten 

att virtuellt simulera en binaural ljudläggning. Anastasia Devana (2015) har genomfört en 

studie där hon mäter den krävda prestandan för fem av dem mest populära ljudmotorerna 

som i dagens lägen kan leverera binauralt ljud i spel. Testet är genomfört på en smartphone 

och en dator. De två ljudmotorer som presterade bäst (krävde minst CPU användning) i 

testet var Oculus Audio SDK (2015) och 3Dception. När testet genomfördes med 

mobiltelefonen hade Oculus Audio SDK en CPU användning på 20% medan 3Dception hade 

35-40%. När testet gjordes via datorn låg Oculus Audio SDK på 6% medan 3Dception låg på 

7-8% CPU användning. 3Dception har dock tillgång till fler funktioner än Oculus Audio SDK. 

3Dception har möjlighet till tidig ljudreflektion samt spatial ljudreflektion. Enligt 

TwoBigEars ska deras produkt vara upp till 12 gånger så effektiv och endast kräva en liten 

del av prestandan jämfört med liknande produkter. Då produkternas prestanda är snarlika 

vid datoranvändning och 3Dception hade några fler funktioner så användes denna i 

undersökningen. Tidigare erfarenheter var också avgörande för valet av ljudmotor vilket 

gjorde det enklare att implementera, utvärdera och arbeta med. 
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I detta spel används två typer av ljudläggningsmetoder. En vanlig stereoljudläggning och en 

simulerad binaural ljudläggningen där 3Dception används. Spelet utspelades i en 3D miljö 

eftersom fokus för denna undersökning låg på genren first-person shooter. Spelarens mål 

var att snabbt lokalisera och träffa flygande fiender (sfärer) med ett vapen. För att testa 

ljudet och spelarens reaktionstider skapades fienderna runt omkring spelaren. Det vill säga 

bakom, framför, vid sidan eller ovanför. Varje spelsekvens hade endast en aktiv fiende med 

antingen en binaural- eller stereoljudläggning. Dessa fiender var osynliga fram tills att 

ljudeffekten spelades upp. Ljudet var sedan kopplat till fiendens position. I samband med 

detta startades en timer som mätte spelarens reaktionstid från den stund spelaren hörde 

ljudet till det att hen lyckades lokalisera och träffa fienden. Efter varje träff nollställdes 

timern och spelarkameran återställdes till sin ursprungliga position. För att kunna mäta och 

jämföra resultatet med andra spelare så behövde prototypens spelsekvenser vara 

återanvändningsbara. Varje spelsekvens var på så sätt likadana och hindrade testpersonerna 

från att spela och uppleva olika saker. Det var enbart ordningen på fienderna som var olika. 

Artefaktens grafik var minimalistiskt med enkla färger och former för att inte förlora 

spelarens fokus på uppgiften. För att minska antalet påverkande variabler för 

undersökningen så var testpersonen låst till att enbart använda musen. Testpersonen fick 

inte heller veta vilken ljudläggningsmetod som var aktiv. Spelarens reaktionstid mättes då 

detta kan vara avgörande i ett tävlingsinriktat first-person shooter spel. Resultatet från 

undersökningen sammanställdes och jämfördes sedan med varandra. 

3.1.1 Diskussion av metodval 

Tidigare forskning har främst fokuserat på subjektiv data i form av kvalitativa 

undersökningsformer. I denna studie användes därför en kombinerad kvantitativ- och 

kvalitativ undersökningsmetod för att utvärdera resultatet. En kombinerad 

undersökningsmetod gav ett bättre och bredare resultat där både subjektiva åsikter och 

kvantitativ data samlades in. Artefakten till den kvantitativa undersökningen släpptes på 

Gamereactor (2016) och Facebook (2016) tillsammans med undersökningens enkät. 

Resultat från spelsessionen och enkäten skickades via mail eftersom det underlättade för alla 

involverade parter. Frågeformuläret var utformat för att få fram testpersonernas spelvanor 

och vilken typ av hårdvara de använde. Formuläret bestod av frågorna ”Hur ofta spelar du 

datorspel?” och ”Vilken ljudläggningsmetod använde du för detta test?” Där valet stod 

mellan högtalare eller hörlurar. Enligt Rolf Ejvegård (2009, s.44) är komparation en vanlig 

men mycket svår vetenskaplig metod av den anledningen att man inte alltid jämför det man 

tror. Det är därför viktigt att enheterna är likvärdiga och går att jämföra med varandra. Den 

kvantitativa datan sammanställdes till statistik och analyserades utifrån ett sådant 

perspektiv. Till följd av detta menar Martyn Denscombe (2003, s.264) att analysen upplevs 

vara baserad på objektivitet, istället för att det grundar sig i forskarens åsikter. 

Den kvalitativa undersökningen genomfördes med exakt samma hårdvara. Detta ledde till en 

kontrollerad miljö där varje spelare utförde testet under samma principer och 

förutsättningar. Efter testet genomfördes strukturerade intervjuer som spelas in för att 

underlätta anteckningsprocessen. Samma artefakt användes till båda 

undersökningsmetoderna. Det som skiljde dem åt var frågorna där den kvalitativa 

behandlade mer subjektiva saker så som. ”Upplevde du någon skillnad på ljuden när du 

spelade?” och ”Vilka fiender var svårast att hitta?” Det fanns även möjlighet till följdfrågor i 

den kvalitativa undersökningen. Helge Östbye m.fl (2003, s.101) anser att en av 

anledningarna till en kvalitativ undersökning är att man "... kan få kommentarer till och 
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bekräftelse/vederläggning av data från andra källor" Denscombe (2003, s.281) anser att en 

kvalitativ undersökning bygger på forskarens tidigare kunskap och hur han tolkar 

situationen. Resultatet från en kvalitativ undersökning kan därför visa på ett helt annat 

resultat.  

Då undersökningen främst byggde på att fastställa vilken ljudläggningsmetod som lämpade 

sig bäst utifrån ett tävlingsinriktat perspektiv så var det inte viktigt vem som säger vad, utav 

vad som sades. Respondenterna i undersökningen försäkrades därför om att deltagandet var 

frivilligt och anonymt för att inte kränka någons integritet. 
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4 Relaterad/tidigare forskning 

Detta kapitel behandlar relaterad och tidigare binaural forskning inom spel. 

4.1 Spelares inställning till HRTF-teknik i FPS-spel 

Sebastian Brieger och Fredrik Göthner (2011) har undersökt erfarna spelarens inställning till 

HRTF-tekniken i datorspel. Till sitt speltest har de använt fem olika generaliserade HRTF 

och genomfört hörseltest för att kontrollera att spelaren uppfattade det binaurala ljudet.  

Spelaren parades ihop med den HRTF som ansågs fungera bäst. Spelarens upplevda 

lokaliseringsförmåga i sidled var marginellt bättre med HRTF i förhållande till stereoljud. I 

djup- och höjdled var den upplevda lokaliseringsförmågan betydligt bättre än stereoljud. 

Majoriteten av respondenterna i undersökningen trodde sig också prestera bättre med HRTF 

som ljudläggningsmetod. Resultatet bygger på en kvalitativ undersökning på tolv personer. 

4.2 An investigation into the use of Spatialised Sound in Locative 
Games 

Dr. Kirsten Cater, Dr. Richard Hull, Tom Melamed och Robin Hutchings (2007) har 

undersökt hur spatialt ljud kan användas till att leda och styra spelare i ett fysiskt GPS-

baserat spel. Undersökningen genomfördes med en handdator och då dessa i jämförelse med 

datorer har dålig prestanda så användes en optimerad version utav HRTF. Alla femton 

deltagare klarade av att navigera runt den fysiska banan och hitta objekten enbart genom att 

förlita sig på dem spatiala ljudkällorna. Studien visar på spatialt ljud kan leda spelaren på 

rätt väg och användaren kan noggrant bedömma ljudets riktning. 

4.3 Auditory Displays 

I en studie av Emil Bergqvist (2014) undersöktes skillnaderna i binauralt ljud och stereoljud 

för att underlätta interface navigering. Syftet med undersökningen var ifall binauralt ljud 

förbättrade spelarens tider och effektivitet i spelet. Experimentet genomfördes på 22 

personer, indelade i två grupper. Där var grupp fick prova antingen den prototypen som 

utvärderade binauralt ljud eller stereoljud. Resultatet visade på en tydlig skillnad men inget 

som pekade på att binauralt ljud skulle vara bättre i detta sammanhang. Resultatet är 

fortfarande relevant trots att undersökningen genomfördes med ett 2D peka-klicka-spel 

Bergqvist (2014) anser att vidare forskning borde göras för att se hur effektfullt binauralt 

ljud är i 3D spel och hur det skiljer sig från 2D spel. 

4.4 An exploration into the effectiveness of 3D sound on video 
games 

Jonathan Tozer (2010) har undersökt hur binauralt ljud kan användas till datorspel och vad 

det finns för för- och nackdelar med binauralt ljud i spel. För att utvärdera detta används 

generaliserade HRTF som testas vid skillnaderna mellan stereo- och surroundljud. Urvalet 

för denna kvalitativa undersökning bestod av 12 personer. Hälften utav dem ansågs ha 

erfarenhet inom ämnet, då de hade två års arbetserfarenhet inom ljud. Resultatet från 

undersökningen visade att 3D ljud var den minst lämpade metoden för lokaliseringen av 

ljudkällor. Tozer tror att detta beror på att HRTF inte var personliga utan generaliserade. 
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Både tränade och otränade öron visade på korrekta samt inkorrekta svar. Inkonsekvensen 

kan bero på att personerna i testet främst gissade sig fram till svaren. 
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5 Genomförande  

Denna del av rapporten behandlar artefaktens utvecklingsprocess. Det som skapats är en 

prototyp som mäter testpersonens reaktionstid. Kapitlet tar också upp viktiga och relevanta 

designval som gjordes under utvecklingsfasen. Arbetsprocessen har bestått av två större 

delmoment. Första momentet var utvecklingen av spelet och under andra momentet 

skapades ljudfilerna. Ljudproduktionen utfördes i programmet FL Studio 12 (2015) och 

utvecklandet av spelet samt implementeringen av ljudfilerna gjordes med Unity 5 (2015). 

5.1 Förstudier 

Inspiration och motivation till undersökningen grundas främst i egna intressen. Det var 

därför viktigt att artefakten speglade detta på ett bra sätt. Eftersom problemställningen 

bygger på att undersöka hur spelarens reaktionstid minskas eller ökas vid användandet utav 

binauralt ljud så har designen för artefakten speglat de koncept och idéer som finns i ett 

riktigt first-person shooter spel. På så sätt genomfördes undersökningen under snarlika 

förhållanden vilket gav upphov till studerandet av tänkbara scenarion. 

Inspirationskällorna för artefakten var främst kopplade till ljudbilden. Artefakten innehöll 

tre typer av ljud där var och en fyllde en viktig funktion för spelets och testets progression. 

Inspiration till fiendeljudet kommer från spelen Portal 2 (2011) och Halo: Combat Evolved 

(2001). På grund av fiendernas design och hur de uppförde sig så passade det bra med ett 

tekniskt AI inspirerat ljud. När spelaren träffade och sköt ner en fiende spelades ett ljud upp 

för att ge spelaren feedback och förmedla förståelse kring en positiv handling. 

Inspirationskällan för detta framstegsljud grundade sig i Super Mario Bros (1985) där 

poängljud spelas upp när spelaren tar poäng i form av guldmynt. En adaption av detta ljud 

togs fram för att uppleva samma effekt men i stil med dem spel som finns idag. Mats 

Liljedahl (2011, s.38-39) skriver att ljud i datorspel har som uppgift att förmedla kognitiv 

information och kan på så sätt bestämma innebörden av en handling. Han tar upp 

Scrambled Eggs (2004) som exempel för detta. Tappar man ett ägg så förlorar man en 

poäng och det återspeglas i ljudbilden i form av ett brustet ägg. Därigenom visar man 

spelaren att handlingen besitter ett visst värde. Det blir även naturligt att ljuden speglas i 

artefakten och dess design eftersom människan förväntar sig att det ska låta på ett visst sätt. 

Skjuter spelaren med en pistol så förväntar man sig också att höra ett pistolskott. Vapnet 

som användes i artefakten var ett M16 gevär och med hjälp av referenslyssning skapades ett 

naturtroget vapenljud. 

5.1.1 Vilket ljud passar bäst? 

För att undersöka vilken typ av ljud som lämpade sig bäst vid lokalisering till 3Dception har 

en studie med fem personer genomförts. Syftet med studien var att analysera och dra 

slutsatser om vilken typ av ljudeffekt som var lättast att fastställa platsen för i en 3D miljö. 

Med hjälp av ett first-person shooter spel skulle testpersonerna leta upp 16 ljudkällor som 

varierade i karaktär, ADSR och frekvensomfång. Spelet bestod av totalt 16 olika banor där 

varje bana representerade en specifik ljudeffekt. Målet med spelet var att testpersonerna 

skulle lokalisera dessa ljudkällor som var kopplade till osynliga objekt med hjälp utav 

hörseln och när spelaren kolliderade med objektet sparades tiden ned och nästa bana 

laddades in. I början av varje bana startades en timer för att mäta den tid det tog för spelaren 

att hitta ljudkällan. Spelaren började alltid i mitten av kartan och avståndet mellan spelaren 
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och ljudkällan var alltid dem samma. Det som skilde banorna från varandra bortsett från 

ljudeffekten var dess position och spelarens startrotation. Detta kan dock ha varit en 

påverkande faktor för testets resultat eftersom vissa ljud befann sig framför spelaren och kan 

därför anses som lättare att lokalisera. Trots detta pekade resultatet på att de ljud bestående 

av höga frekvenser fungerade bäst och gick snabbast att hitta (Appendix A). Det ljud som 

visade sig vara lättast att lokalisera bestod av en hård transient i dem högre frekvenserna. 

Medelvärdet för att lokalisera denna ljudkälla var 4,0 sekunder.  

Kombinerar man Potisk (2015) och Holmans (2010) teorier om vilken typ av ljud som är 

lättast att lokalisera så kan man tillsammans med denna studie fastställa att hårda transienta 

ljud i dem högre frekvenserna lämpar sig bäst vid användandet av 3Dception. Detta har 

tillsammans med inspirationskällan varit grunden för lokaliseringsljudet som används i 

undersökningen nedan. 

5.2 Utveckling av artefakten 

Fokus för arbetsprocessens första del var främst att få igång ett fungerande spel. Spelet tog 

form med hjälp av assets (som är färdiga 3d modeller, skript, material, ljudfiler och 

animationer skapade av Unity och deras användare) utvecklade av Unity. Färdiga modeller 

för spelarkarmeran, golv och väggar användes för att underlätta arbetet. I Unity fanns en 

färdig kontroll som hanterade hur spelaren kunde röra sig. Denna kontroll var även kopplad 

till spelarkameran. Detta visade sig bli ett problem vid ett senare tillfälle när kameran och 

spelarens position skulle återställas till sin ursprungsposition. En vital funktion för denna 

undersökning då det var viktigt att utgångspunkten för varje spelsekvens var den samma för 

att resultatet skulle bli rättvisande. Till följd av detta utvecklades en egen kontroll som 

hanterade spelaren och kameran. Stort fokus lades på en dynamisk artefakt och lösning som 

enkelt kunde justera ändringar och fixa till kommande problem. 

Till en början var det tänkt att artefakten skulle bestå av två separata speltester. Där ena 

testet representerade stereoljud och den andra binauralt ljud. Detta visade sig vara en 

ganska osmidig lösning. Inte bara för mig utan också för testpersonerna. Två separata 

speltester hade tagit längre tid att utveckla och det hade blivit besvärligt för testpersonerna 

att genomföra två tester istället för ett. Artefakten kombinerar och alternerar istället 

ljudläggningsmetod inom samma test. 

Det var också tänkt att spelet skulle ha en detaljrik ljudbild med flera ljudeffekter som 

täcktes in av Richard van Tol och Sander Huiberts IEZA modell (2008). Enligt dem kan 

denna modell ses som ett kategoriseringssystem för ljudeffekter i datorspel. Detta valdes 

bort eftersom det distraherade spelaren och det blev svårare att fokusera på dem ljud som 

var viktiga. Exempelvis lokaliseringsljudet för fienden. Walter Murch (2005) anser att det 

ibland räcker med noga utvalda ljud för att förmedla det man har tänkt och har man för 

många ljud som spelas samtidigt kan det bli svårt att balansera dem vilket leder till vad han 

kallar för logjam. Detta fenomen uppstår när ljudbilden blir för grötig och det blir svårt att 

urskilja vad som är vad. Flera lager ljud staplade på varandra leder till oljud där 

informationen trasslas samman och det blir omöjligt för hjärnan att separera ljuden. Murch 

(2005) menar att det mänskliga örat har sina begränsningar och enligt honom kan vi rent 

fysiskt uppfatta fem separata lager av ljud. Fler lager än så medför svårigheter för den som 

lyssnar att identifiera de olika elementen i ljudbilden. Murch (2005) definierar ett lager som 

en konceptuell enad serie av ljud som spelas upp kontinuerligt där ljudeffekternas 
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mellanrum är väldigt små. Det blir därför viktigt att avgöra vilket ljud som ska dominera 

ljudbilden. Men istället för att artefakten har en ljudbild där man riskerar att de viktigaste 

ljuden försvinner in i varandra och blir svåra att urskilja så användes enbart dem ljud som 

faktiskt fyllde en väsentlig funktion för spelet och testets undersökning.  

Artefaktens syfte bygger på att mäta reaktionstid under tävlingsinriktade spelförhållanden. 

För att mäta detta under kontrollerade omständigheter har en utav två idéer valts bort. Den 

ena lösningen (som inte används) var att spelaren skulle vara vänd och låst åt ett håll medan 

fienderna sakta svävade förbi. Spelaren skulle sedan så snabbt som möjligt träffa fienden. 

Den modell som artefakten istället bygger på använder hela rummet till sin fördel där 

spelaren fritt kan titta och leta efter fienderna. Anledningen till detta var för att efterlikna 

den miljö och förhållanden som kan uppstå i ett tävlingsinriktat spel. Till en början hade 

fienderna slumpvalda positioner. Detta valdes bort eftersom resultatet kan bli svårt att 

jämföra mot andra spelare. Med slumpmässiga fiendepositioner finns alltid risken att 

testpersonen enbart får fiender framför sig. Att jämföra det resultatet mot någon som enbart 

får fiender bakom sig är inte rättvist. Nackdelen med denna lösning var att spelaren kunde 

memorera vart någonstans fienderna dök upp. Förutsatt att de spelade flera gånger vilket var 

mot reglerna. Brieger och Göthners (2011) undersökning visade att lokalisering av ljud i 

höjdled var lättare med binauralt ljud. Med fasta positioner var detta möjligt att undersöka. 

Fienderna skapades bakom, bredvid och ovanför spelaren för att se hur de olika 

ljudläggningsmetoderna presterade beroende på fiendernas position.  

 

Figur 4 Bild på spelet och en av fienderna 

Även om undersökningen handlade om ljud och hur människan med hjälp av detta kan 

lokalisera ljudkällor så bygger inte artefakten enbart på detta. Testpersonen hade också 

möjlighet att använda synen för att lokalisera ljudkällorna. Anledningen till att artefakten 

tillät detta var för att det var svårt att mäta reaktionstid utan synen under dessa 

förhållanden. Tas denna möjlighet bort kan resultatet istället bli turbaserat. Men för att 

minska synens påverkan ändrades kamerans field of view till ett lägre värde vilket 

begränsade spelarens synfält. Dennis Mårtensson, Jonatan Persson och Simon Sundberg 
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(2015, s.21) menar att utan synen har man ingen visuell respons över den vertikala axeln 

vilket kan leda till att spelaren tittar rakt ner i marken, utan att veta om det. Detta val har 

tämligen varit svårt men oavsett designval på denna punkt så undersöktes frågeställningen 

under samma förhållanden och på lika villkor. Till resultatets tänkta användningsområde 

använder man trots allt synen.  

Fienderna var 16 till antalet och dess storlek, form och rörelse var avgörande för testets 

svårighet. Storleken anses enligt mig passande för undersökningens ändamål. Med för stora 

fiender riskerar testet att bli för enkelt och med för små fiender kan testet bli för svårt. Fokus 

har legat på att finna en balans mellan fiendernas storlek och testets svårighet. Fienderna rör 

sig sakta för att simulera de scenarier som kan uppstå i ett vanligt first-person shooter spel. 

Fiendernas form och modell var inte direkt avgörande för undersökningens resultat och 

modellen valdes utefter det som kändes naturligast. Fienden var synlig i 6 sekunder och efter 

detta försvann den och det räknades som en miss för spelaren. 

Processen för att implementera binauralt ljud i Unity var relativt enkel. För att få tillgång till 

3Dceptions ljudmotor behövde man ändra Unitys spatiala plugin till 3Dceptions egna som 

tillhandahåller skript som hanterar och sköter hur ljuden uppför sig. Varje ljud som sedan är 

kopplat till ett objekt i spelet kan renderas som antingen binauralt- (HRTF) eller stereoljud. I 

spelet fanns det två typer av fiender som båda delade exakta inställningar och som använde 

sig utav samma ljudfil. Det enda som skilde dem från varandra var renderingsprocessen av 

ljudet (figur 5). För att simulera binauralt ljud med 3Dception behövde man implementera 

ett rum (orenderad prefab) som ljudet kunde studsa i och för att få tillgång till 

ljudreflektioner vilket höjer den binaurala effekten. Inställningar för detta rum sattes till ett 

förinställt normalvärde. 

 

Figur 5 Inställningar för 3Dceptions panorering 

Målet med artefakten var att vem som helst skulle kunna genomföra testet. Under 

utvecklingsfasen låg därför fokus på en smidig och enkel lösning. Artefakten utvecklades 

med hänsyn till både den kvantitativa- och kvalitativa undersökningen. Att ta del av den 

kvantitativa undersökningen krävde ett visst engagemang utav testpersonen. Man behövde 

först ladda hem spelet, utföra testet och sen svarar på frågor. Lösningen på detta blev att 

artefakten kombinerade ljudläggningsmetoderna inom samma speltest och när testet var 
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klart skickas spelaren till ett frågeformulär. Svaren från enkäten tillsammans med 

undersökningsresultatet skickas vidare via mejl. Denna lösning ansågs lämplig och bra.  

Syftet med enkätens frågor till den kvantitativa undersökningen var att ta reda på 

testpersonens spelvanor och vilken typ av lyssningsmetod de använde. Till valet av spelvanor 

användes en drop-down meny där svaren var uppdelade i grupper från ”0-2h/dag” till 

”+8h/dag” Anledningen till att tiderna var grupperade var för att det blev enklare att 

sammanställa. Till den kvalitativa undersökningen skapades ett kompletterande 

frågeformulär för att få fram spelarens subjektiva åsikter kring binauralt ljud (Appendix C). 

Detta gjordes för att bekräfta, komplettera eller avvisa det kvantitativa resultatet. Den 

kvalitativa undersökningen genomfördes i en kontrollerad miljö för att ta bort 

respondentens hårdvara ur ekvationen samt för att kunna dra bättre slutsatser kring 

resultatet. 

Artefakten var endast körbar på PC eftersom panoreringen och den binaurala effekten inte 

fungerade till Mac. Det blev därför ett aktivt val att inte lägga fokus på utvecklingen av en 

fungerande version till Mac. Detta val påverkar inte testet speciellt mycket. 

Arbetsprocessens andra del fokuserade på skapandet av ljudeffekterna. Det viktigaste ljudet 

för undersökningen var lokaliseringsljudet som var kopplat till fienden. Om detta ljud var 

otydligt kunde det bli svårt att lokalisera. Detta ljud finns endast i en version och det var 

3Dception som bestämde om det skulle renderas som stereo- eller binauralt ljud. Ljudet 

skapades utifrån de riktlinjer som diskuterades i kapitlen ”Head-related transfer functions” 

och ”Vilket ljud passar bäst?” 

Vid skapandet av lokaliseringsljudet användes ljudinspelningar från tidigare arbeten. Där de 

tillsammans bearbetades med nyinspelat material. De nya ljuden spelades in med en bärbar 

inspelare och för att åstadkomma den tänkta ljudeffekten blandades riktiga inspelningar och 

mjukvarusynthar tillsammans. Lokaliseringsljudet var uppdelat i tre lager eller delar för att 

fylla ut frekvensomfånget och för att få med de saker som ansågs göra ljudet lättare att 

lokalisera (som tidigare diskuterats i detta arbete). Ljudet bestod av en hård transient följt av 

en kakafoni av högfrekventa mekaniska och futuristiska ljud. Att enbart använda en eller två 

inspelningar till detta ledde till ett frekvensfattigt och ointressant ljud. Därför staplades flera 

likande ljud ovanpå varandra. Till följd av detta uppstod vissa obehagliga resonanser i 

ljudbilden. Med hjälp av en equalizer tyglades dessa eftersom det kunde upplevas som 

störande och obehagligt att lyssna på.  

Ljudklippet har en röstinspelning som med hjälp av effekter återskapar rösteffekten från 

Portal 2 (2011). Rösten måste nödvändigtvis inte vara med men Michel Chion (1994, s.6) 

menar att människans koppling till rösten är väldigt stark och det är något familjärt med 

rösten som fångar vår uppmärksamhet. I en ljudmix där rösten närvarar formas en 

uppfattningshierarki där rösten befinner sig högst upp. Om rösten talar ett språk man förstår 

undersöks först betydelsen av orden för att sedan skifta fokus till dem andra ljuden. 

Eftersom rösten i detta fall inte skadar eller stör spelaren kan detta endast ses som ett 

komplement till ljudeffekten och förhåller man sig till Murch teorier kring antalet 

rekommenderade lager i en ljudbild så överskrids inte heller detta. Tillsammans skapas en 

illusion av ett svävande framtidsobjekt. Ljudet är sedan renderat i mono eftersom 

panoreringseffekten upplevdes bäst då. 

Vapen- och poängljudet fyller en viktig funktion för spelet. Poängljudet är skapat med 

mjukvarusynten Serum (2014) där två sinusliknande vågformer har använts som grund 



 19 

eftersom det gav ljudet den karaktär som behövdes. Noterna C, G och C (med tillhörande 

övertoner) spelas uppåt med kort fördröjning eftersom detta symboliserar ett positivt ljud 

jämfört med att spela nedåt. Liknande ljudeffekter som förmedlar en positiv känsla avslutas 

oftast på en hög ton. Ljudet innehåller 6 toner med kort duration för att undvika att ljudet 

ska låta som ett massivt ackord. Tonerna förlängs istället av Serums inbygga reverb. Effekten 

av detta blir att ljudet upplevs större. Garry Taylor (2013) anser att ett vapenljud ska täckas 

in av alla frekvenser. Låga frekvenser för dova nedslag, mellanregistret för skottet och ett 

metalliskt ljud för dem höga frekvenserna. Detta användes vid skapandet av skottljudet. En 

bastrumma utgjorde dem låga frekvenserna. Skottet bestod av olika anslagsljud i form av 

dörrar och de resterande frekvenserna var inspelningar från kedjor och nycklar för den 

metalliska delen av ljudet. Detta har tillsammans med en kompressor och distorsion skapat 

ett enhetligt skottljud. 

5.3 Pilotstudie 

Pilottestet för denna studie har utförts över internet med två respondenter. Båda har ett 

väldigt stort intresse för datorer och datorspel men ingen utav dem har tidigare erfarenheter 

inom inspelning eller redigering av ljud.  Anledningen till denna pilotundersökning var att se 

om prototypen och dess mekanik fungerade och om testpersonen förstod sin uppgift enbart 

genom den information som presenteras i början av spelet. Det var viktigt att personen i 

fråga visste vad den skulle göra. I ett kvantitativt test som detta var det därför betydande att 

instruktionerna inte var tvetydiga eller tolkningsbara. Innan testet förklarades kort vad 

spelet gick ut på, vad som mättes och vad som förväntades av testpersonen. 

Respondenternas genomsnittliga tid för stereoljud respektive binauralt ljud var 1,61 

sekunder samt 1,53 sekunder. (Appendix B) 

Pilotundersökningens fokus har dock inte legat på frågeställningen i sig utan mer på att få 

fram prototypens för- och nackdelar i hopp om en förbättring i dess utförande. Båda 

respondenterna tyckte att prototypen var en rimlig lösning till att mäta reaktionstid. Ena 

respondenten funderade kring varför det fanns golv och om det borde tas bort så fiender 

även kunde skapas under spelaren. Ingen av respondenterna hade några svårigheter att 

förstå instruktionerna och vad som krävdes utav dem. Det var också viktigt att se om 

lokaliseringsljudet i prototypen fungerade som de skulle och att det var lätt att höra. Val av 

ljud och volym ansågs vara bra. Respondenterna förstod sin uppgift och testet kan därför ses 

som lyckat.  
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6 Utvärdering 

Detta kapitel handlar om undersökningens resultat och slutsatser. Den data som samlats in 

problematiseras och analyseras utifrån studiens frågeställning.  

6.1 Presentation av undersökning 

Artefakten till den kvantitativa undersökningen publicerades först på internetforumet 

Gamereactor men på grund av bristande intresse breddades undersökningens målgrupp till 

Facebook där utvalda personer fick delta i undersökningen. Respondenterna fick därefter 

ladda ned den spelbara versionen och genomföra testet för att efteråt besvara enkätfrågorna. 

För att komplettera detta har även ett fåtal semistrukturerade intervjuer genomförts med två 

respondenter. Totalt sett har 40 respondenter tagit del av undersökningen. Spelvanor och 

lyssningsmetod kan ses i grafen nedan (Figur 6). Eftersom undersökningen fokuserar på 

vilken ljudläggningsmetod som är bäst har respondenternas ålder och kön inte tagits med i 

undersökningen då detta inte är relevant. Resultatet har behandlats lika trots olika spelvanor 

och lyssningsmetod. 

 

 

Figur 6 Antal respondenter för lyssningsmetod och spelvanor. 
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6.1.1 Kvantitativt resultat 

Enkäten som besvarades efter testet bestod av frågorna ”Vad lyssnade du med?” och ”Hur 

ofta spelar du datorspel?” där båda frågorna hade grupperade svarsalternativ för att 

underlätta sammanställningsprocessen. Information och artefaktens syfte tilldelades 

respondenterna i samband med den text som delades med nedladdningslänken. Innan 

testets början visade artefakten en instruktionstext som beskrev vad testet undersökte, några 

enkla regler och hur man spelade. (Appendix C).  Reaktionstiden för stereo- respektive 

binauralt ljud mättes utifrån 8 positioner (P) i spelmiljön. Varje position kan liknas vid en 

fiende. 

 

Figur 7 Reaktionstider för individuella positioner mätt i sekunder 

Den lägsta individuella reaktionstiden var 2,11 sekunder för binauralt ljud och det var 

fiendepositionen till vänster framför spelaren. På samma position fick stereoljudet en 

reaktionstid på 2,44 sekunder. Den bästa individuella reaktionstiden för stereoljudet befann 

sig till höger om spelaren med en tid på 2,32 sekunder. Motsvarande position för binauralt 

ljud fick 2,22 sekunder. För position 1 och 2 är skillnaderna störst mellan dem två 

ljudläggningsmetoderna med en skillnad på 0,37 sekunder. Binauralt ljud har en lägre 

genomsnittlig reaktionstid på sex av totalt åtta positioner. Position 2 har den högsta 

reaktionstiden både för stereo- och binauralt ljud. Denna position befann sig ovanför 

spelaren. Medelvärdet har använts för att beräkna respondenternas reaktionstider. Utav 608 

fiender missades totalt 28 stycken. Dessa var jämt fördelade mellan stereo- och binauralt 

ljud med 14 missar vardera. 

Den totala genomsnittliga reaktionstiden för undersökningen visas i Figur 8. Där binauralt 

ljud lokaliserades 0,13 sekunder snabbare med en genomsnittlig tid på 2,49 sekunder. 
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Figur 8 Total genomsnittlig reaktionstid mätt i sekunder 

Nedan redovisas skillnaderna i tid mellan hörlurar och högtalare för respektive 

ljudläggningsmetod. Figuren visar att reaktionstiden drastiskt minskar när man använder 

sig utav hörlurar för att lokalisera objekten. Detta gäller för samtliga positioner för detta test. 

Binauralt ljud med hörlurar presterade bäst medan högtalare med stereoljud visade sig vara 

sämst. 

 

Figur 9 En sammanställning utav hörlurar och högtalare samt deras 
reaktionstid för respektive position. 
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6.1.2 Kvalitativt resultat 

Utöver den kvantitativa undersökningen och dess enkät har även två semistrukturerade 

intervjuer genomförts. Undersökningen har ägt rum hemma hos respondenterna dels för att 

underlätta för dem men också för att de skulle känna sig bekväma med situationen. Varje 

respondent har genomfört testet med samma hårdvara. En bärbar dator, datormusen Razer 

DeathAdder Chroma och hörlurarna Sennheiser HD 280 Pro. Respondenterna i detta test 

har använt samma artefakt som i den kvantitativa undersökningen. Respondenterna fick 

bekanta sig med artefakten genom att provspela det en gång innan för att anpassa volym och 

för att lära sig vad testet gick ut på. Respondenterna informerades också om att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta testet. De försäkrades också om att deras 

identitet skulle bevaras anonymt och att deras resultat och intervjuer inte gick att återkoppla 

till dem. Intervjuerna spelades in för att underlätta anteckningsprocessen. Frågorna var 

kopplade till respondenternas subjektiva åsikt kring testet och deras uppfattning till 

binauralt ljud. Genom en innehållsanalys sammanfattades svaren utifrån respondentens 

perspektiv. Detta gjordes genom att förkorta och lyfta fram det viktiga ur svaren. Nedan 

visas alltså en sammanställning av svaren och inte deras ursprungliga svar. 

 

Figur 10 En sammanfattad version av intervjuerna. 

Respondenternas reaktionstider för artefaktens individuella positioner speglar till viss del 

det kvantitativa resultatet. Förutom en ökad skillnad mellan stereo- och binauralt ljud för 

positionerna 1 och 5 vilket kan bero på det låga antalet respondenter. Båda respondenterna 

tyckte att det var svårare att lokalisera fienden när den saknade panorering i sidled. Detta 

undersöktes genom position 1, 2, och 3. Dessa positioner har i förhållande till spelaren ingen 

sidledspanorering och deras kombinerade genomsnittliga reaktionstid (grå linje) visar ett 

högre resultat än resterande positioner. Position 6 frångår detta mönster. Denna position 

befinner sig väldigt långt upp i spelet jämfört med dem andra vilket kan vara den avgörande 

faktor till varför dess resultat är så avvikande. Tittar man till den grå linjen för den 

kvantitativa undersökningen (figur 7) så visar också den ett liknande resultat där 

positionerna utan sidledspanorering tar längre tid att lokalisera vilket automatiskt ökar 

reaktionstiden. 
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Figur 11 Genomsnittlig reaktionstid för den kvalitativa undersökningen mätt i 
sekunder. 

6.2 Analys 

Båda undersökningsmetoderna verkar peka på en förbättring i reaktionstid för binauralt 

ljud. Överblickar man resultatet för den kvantitativa undersökningen och de individuella 

positionerna som undersökts så verkar också dem visa på en viss förbättring av spelarens 

reaktionstid för binauralt ljud. I enstaka fall sänker binauralt ljud reaktionstiden så pass 

mycket att det kan göra skillnad i ett tävlingsinriktat spel. Dessa skillnader är dock inte lika 

tydliga för varje enskild position i testet. Eftersom antalet respondenter var betydligt fler för 

den kvantitativa undersökningen så kommer analysen främst att grunda sig i dessa data.  

De positioner som bryter mönstret och på så vis sticker ut från resterande data är intressant 

att studera vidare. Detta är troligtvis kopplat till artefaktens utformning och hur bra 

respondenterna förstod sin uppgift. Totalt sett missades 28 fiender med en jämn fördelning 

mellan båda ljudläggningsmetoderna. 15 utav dessa fiender visade sig vara för artefaktens 

första fiende vilket kan betyda att respondenten i fråga inte riktigt förstod vad som skulle 

göras och resulterade därför i en miss och en maximal tid på sex sekunder för den fienden 

och dess ljudläggningsmetod. Artefakten slumpar dock fram ordningen på fienderna så det 

inte alltid är samma position och ljudläggningsmetod som är först ut att skapas. Men för 

position 2 (som har det mest avvikande resultatet i undersökningen) så hade binauralt ljud 

fyra missade fiender där tre utav dem var första fienden och kan därför vara en anledning till 

varför binauralt ljud har en högre reaktionstid för position 2 jämfört med stereoljud. Hade 

missarna för binauralt ljud varit mer utspridda över andra positioner så hade den 

genomsnittliga reaktionstiden för binauralt ljud varit lägre för position 2. Det är en jämn 

fördelning mellan ljudläggningsmetod och första missen i övrigt. Väljer man att korrigera 

datan eller använda medianvärdet för position 2 så minskar skillnaderna mellan dem två 

ljudläggningsmetoderna vilket också påverkar den totala reaktionsskillnaden mellan stereo- 

och binauralt ljud.  
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Artefaktens fiender försvinner efter sex sekunder eftersom det inte längre kan anses som 

reaktionstid. Utan denna spärr hade skillnaderna mellan ljudläggningsmetoderna blivit 

ännu större i de genomspelningarna där personen inte förstod sin uppgift. Nu stannade 

timern på sex sekunder istället för exempelvis 22 sekunder. Ett sådant resultat hade varit 

oacceptabelt och minskat undersökningens validitet och reliabilitet. 

Det verkar vara svårare att lokalisera objekt som saknar panorering i sidled oavsett 

ljudläggningsmetod vilket kan bero på hur människan lokaliserar objekt med hjälp av 

hörseln och hjärnan. När ljudet når båda öronen samtidigt, vilket det gör om det saknas en 

panorering i sidled så blir det betydligt svårare för hjärnan att avgöra ljudets 

ursprungsposition eftersom det saknas volym- och tidsskillnader mellan öronen. Det är 

heller ingen tvekan om att användningen av hörlurar underlättar lokaliseringsprocessen. 

Jämför man detta undersökningsresultat mot dem upplevda förväntningar och åsikter som 

respondenterna i Brieger och Göthners (2011) undersökning hade så visar det på samma sak. 

Majoriteten av respondenterna i deras undersökning trodde sig prestera bättre med 

binauralt ljud jämfört med stereoljud något som denna studie också verkar pekar på. Urvalet 

för denna undersökning är dock enbart 40 personer och enligt Östbye m.fl (2003, s.152) bör 

urvalet bestå av minst 1000 personer för att man ska kunna dra några relativt exakta 

slutsatser. Trots detta visar undersökningen på ett konsekvent resultat över de olika 

positionerna. Det kan därför vara intressant att se om resultatet kvarstår om man breddar 

målgruppen och ökar urvalet. 

Det finns problem med artefakten som kan ha påverkat undersökningens resultat. 

Hårdvaran är inte alltid den samma vilket betyder att respondenterna troligtvis hörde och 

upplevde olika saker. Det fanns ingenting som hindrade spelaren från att genomföra testet 

flera gånger vilket kan leda till att spelaren får en öka förståelse kring artefakten och 

utvecklar sin spelstil där man spelar mer än vad man lyssnar. Exempelvis om man hör 

fienden till höger men ser den inte, så kommer personen som spelat fler gånger förstå att den 

måste befinna sig högre upp medan en person som aldrig provat försöker lyssna sig fram 

hela vägen. Respondenterna har även möjlighet att fuska genom att inte följa de uppsatta 

regler som presenterades i instruktionstexten. Detta kan leda till att personen i fråga inte 

utför testet under exakt samma förhållanden som dem andra. Trots pilotundersökningen så 

visade sig testet vara svårare än väntat. Artefakten verkade ha en brant men kort 

inlärningskurva.  

Syftet med den kvalitativa undersökningen var att lyfta fram respondenternas subjektiva 

åsikter kring binauralt ljud. En person visste vad binauralt ljud var sedan tidigare men ingen 

utav dem tillfrågade hörde någon skillnad på ljuden i artefakten utan trodde det var samma 

ljud hela tiden. Ifall denna åsikt delas med respondenterna i den kvantitativa 

undersökningen så blir resultatet väldigt intressant. Betyder det att respondenterna 

undermedvetet lyckades lokalisera fienderna snabbare med binauralt ljud? Eller handlar det 

helt enkelt om tur? För att svara på dessa frågor krävs ett större urval och en bättre artefakt 

för den kvalitativa undersökningen där man på ett kontrollerat sätt kan mäta och jämföra 

dem två ljudläggningsmetoderna för att se om man kan höra eller uppfatta någon ljudmässig 

skillnad för att sedan kombinera med en liknande studie som denna. 
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6.3 Slutsatser 

Denna studie försöker besvara frågan: 

 Hur påverkas spelaren av binauralt ljud i jämförelse med stereoljud utifrån ett 

tävlingsinriktat spelperspektiv baserat på skillnader i reaktionstid? 

Tittar man till den kvalitativa undersökningen så påverkas spelaren inte av det binaurala 

ljudet med tanke på att de inte kunde identifieras. Trots detta verkar det vara en skillnad på 

reaktionstiderna för stereo- respektive binauralt ljud för de individuella positionerna där 

binauralt ljud sänkte spelarens reaktionstid för sex av åtta positioner i spelmiljön. På vissa 

positioner var binauralt ljud betydligt snabbare och bättre (0,37 sekunder) vilket kan vara 

avgörande i ett tävlingsinriktat spel. För den totala genomsnittliga tiden för dem båda 

ljudläggningsmetoderna minskar skillnaderna och resultatet är alldeles för jämt för att 

kunna avgöra vilket som lämpar sig bäst utifrån ett tävlingsinriktat spelperspektiv och med 

tanke på undersökningen upplägg, artefaktens utformning och dess problem är det svårt att 

avgöra om det är ljudbilden eller tur som är den avgörande faktorn för 

reaktionsskillnaderna. Utifrån detta resultat där skillnaderna inte är enorma gäller det 

därför att väga binauralt ljuds fördelar mot dess nackdelar för att se om det är värt att 

använda som ljudläggningsmetod till tävlingsinriktade first-person shooter spel. 

För att bevisa och utesluta olika teorier (som att turen orsakat lägre reaktionstid) måste man 

kunna påvisa ett så kallat orsakssamband där enligt Östbye m.fl (2003, s.199) tre 

förhållanden måste fastställas. Det måste finnas ett statistiskt samband mellan orsaken och 

effekten som i detta fall kan liknas vid binauralt ljud och reaktionstid. Det måste finnas en 

viss tidsföljd mellan variablerna och man måste kunna bevisa att det statistiska sambandet 

inte är skenbart. Med andra ord krävs det fler liknande undersökningar under längre tid i en 

kontrollerad miljö där inga bakomliggande faktorer påverkar undersökningen. Tillsammans 

med detta måste även undersökningens urval ökas markant för att kunna dra några som 

helst forskningsenliga slutsatser.  

Även om en datatriangulering ligger till grund för undersökningens resultat så ska det 

betraktas med försiktighet eftersom det bygger på att all data är korrekt från början. Vilket 

den kvalitativa datan troligtvis inte var då urvalet återigen var väldigt lågt. 
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Sammanfattning 

Detta arbete har undersökt huruvida en spelare påverkas av binauralt ljud i förhållande till 

ett tävlingsinriktat spelperspektiv där reaktionsskillnader mellan stereo- och binauralt ljud 

har studerats och analyserats. Studien kretsar kring frågeställningen: Hur påverkas 

spelaren av binauralt ljud i jämförelse med stereoljud utifrån ett tävlingsinriktat 

spelperspektiv baserat på skillnader i reaktionstid? Syftet med undersökningen var att se 

om man kunde göra spelaren bättre enbart genom en förändring i ljudbilden. 

Tillsammans med denna studie har även en pilotundersökning genomförts för att lyfta fram 

den typ av ljudeffekt som spelaren lättast kan lokalisera. Detta har sedan använts i 

undersökningen. 

Frågeställningen undersöks genom ett lokaliseringstest där spelarens reaktionstider mäts 

med dem två olika ljudläggningsmetoderna stereo- och binauralt ljud. Spelaren ska med 

hjälp av ljudet lokalisera och skjuta ner objekt i ett first-person shooter liknande spel. 40 

respondenter deltog i undersökningen var vid två utav dem deltog i en semistrukturerad 

intervju för att grunda en subjektiv åsikt kring binauralt ljud. Artefakten publicerades på 

internetforumet Gamereactor och Facebook. 

Utifrån dem förhållanden som frågeställningen studerats påverkas spelaren inte av det 

binaurala ljudet eftersom respondenterna i den kvalitativa undersökningen inte hörde någon 

skillnad på lokaliseringsljuden. Trots detta pekar resultatet från den kvantitativa 

undersökningen på en minskning i reaktionstid för binauralt ljud. 

7.2 Diskussion 

Resultatet från undersökningen är inte direkt svårtolkat men eftersom det finns bristande 

saker i både artefakten och den kvalitativa undersökningen så bör resultatet betraktas med 

försiktighet. Även om studien inte hade haft några problem hade det fortfarande varit svårt 

att dra några exakta och relativt bra slutsatser på grund av det låga antalet respondenter. 

Med ett högre antal respondenter hade man troligtvis observerat ett tydligare mönster för 

reaktionstiderna och på så sätt fastställa olika samband och orsaker med högre validitet. 

I en jämförelsestudie som denna är det viktigt att undersökningens faktorer, variabler, och 

förhållanden är konsekventa genom hela undersökningen. Det är viktigt att varje enskild 

respondent upplever och utför samma sak för att öka studiens trovärdighet. I den 

kvantitativa undersökningen lyssnar alla på olika sätt och med tanke på hur den binaurala 

tekniken för datorspel fungerar så ökar skillnaderna mellan respondenterna. Den binaurala 

effekten kan också upplevas olika beroende på hur bra ljudmotorns HRTF stämmer överens 

med personen som testar det. Man bör därför genomföra liknande studier där man mäter 

spelarens personliga HRTF och använder sig utav det istället för en generaliserad modell. 

Gör man detta pressar man gränserna för binauralt ljud och kringgår de eventuella 

nackdelar som Potisk (2015, s.6) diskuterade. Inspelning och testning av personliga HRTF 

var dock omöjligt med projektets tidsram och budget. 

Det som påverkar resultatets trovärdighet mest är missen för artefaktens första fiende. Utav 

40 personer var det 15 stycken (38%) som missade denna. Det leder till att dem har en högre 
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genomsnittlig reaktionstid för den position och ljudläggningsmetoden som var först ut att 

skapas. Det går heller inte säkerställa att de har missat på grund av att de inte förstod eller 

om de helt enkelt inte lyckades lokalisera den. Den binaurala ljudläggningsmetoden hade 

totalt 14 missade fiender där åtta utav dem representerade testets första fiende. 

Stereoljudläggningen hade också 14 missade fiender men bara sju var för testets första 

fiende vilket borde betyda att detta problem är till stereoljudläggningens fördel. Detta är hur 

som helst ett problem för undersökningens validitet och reliabilitet även om missarna är 

jämt fördelade. Frågeställningen kräver en komplex artefakt med många påverkande 

faktorer och variabler. Det hade kanske varit bättre att dela upp problemen i mindre bitar 

och undersöka dem del för del där man utvecklar en artefakt som enbart mäter 

reaktionstiden i sidled, djupled eller höjdled med fokus på en sak. Resultaten kan man sedan 

kombinera för att forma en slutsats. 

Är detta resultatet applicerbart på ett tävlingsinriktat datorspel? Resultatet visar nu på en 

0,13 sekunders förbättring av spelarens reaktionstid när man använder binauralt ljud istället 

för stereoljud. Skillnaderna hade troligtvis varit större om artefaktens problem hade 

åtgärdats innan undersökningen genomfördes. En skillnad på exempelvis 0,2 till 0,3 

sekunder är troligtvis tillräckligt för att påverka spelarens prestationer i ett tävlingsinriktat 

first-person shooter spel. Men för att binauralt ljud ska bli verklighet och ses som standard 

inom datorspelsindustrin krävs det fortsatt forskning om hur man mäter personliga HRTF, 

vidare utveckling av tekniken samt ett kostnadseffektivt tillverkningssätt för att tilltala en 

allmän konsumentgrupp. En alternativ lösning på detta problem kan företaget Ossic (2014) 

stå för. De utvecklar för tillfället ett par hörlurar som kalibreras enligt spelarens huvudform 

och struktur på öronen. Informationen används sedan för att skapa ett realistiskt 3D-ljud 

vilket enligt dem ökar immersionen och ljudupplevelsen. 

7.3 Etiska aspekter 

Undersökningen har förhållit sig till Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2009). Respondenterna har under alla omständigheter 

blivit informerade om syftet med undersökningen. Deltagarna i både den kvantitativa- och 

den kvalitativa undersökningen har själva valt att medverka. De som deltog hade också 

möjlighet att när som helst avbryta undersökningen. Den data som samlats in har varit 

relevant för undersökningen. Artefakten mäter enbart reaktionstid, spelvanor och 

lyssningsmetod vilket gör det omöjligt att avgöra vem som svarat vad. Respondenterna till 

den kvalitativa undersökningen försäkrades om att deras identitet skulle bevaras anonymt. 

Personuppgifter, namn, och liknande har alltså inte arkiverats. De frågor som diskuterats 

har till sin natur varit neutrala och enkäten bestod av redan satta svarsalternativ. Den 

spelbara artefakten kan inte heller ses som stötande eftersom den saknar väldigt många av 

dessa komponenter, exempelvis våld och blod. Artefakten innehåller en realistiskt återgiven 

vapenmodell men den saknar animationer och ger därför inte illusionen av ett riktigt vapen. 

Man skjuter inte på andra människor eller djur utan abstrakta former. 

7.4 Framtida arbete 

Den hypotes som arbetet kretsar kring handlar om prestationsförbättringar i ett 

tävlingsinriktat spel. Att små förändringar i ljudbilden skulle leda till ett intressantare spel 

att både spela och titta på. I denna undersökning finns det vissa tendenser som pekar på att 

binauralt ljud höjer spelarens prestationer genom att sänka deras reaktionstider. Därför 
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hade det varit intressant att genomföra liknande studier med ett betydligt större antal 

respondenter. Till detta skulle även artefakten förbättrats genom att omformulera 

instruktionstexten och implementera en tutorial som förklarar hur man spelar och vilka 

kontroller som används så spelaren kan bekanta sig med artefakten. Det hade också varit 

klokt att använda personer med låg dator- och spelerfarenhet till pilottestet eftersom de var 

inkluderade i undersökningens målgrupp. Man hade på så vis upptäckt problem kopplade 

till artefaktens upplägg och eventuella ändringar till introduktionstexten hade kunnat göras. 

Det hade också varit intressant att se om resultatet kvarstod om samma undersökning 

genomfördes på en mer preciserad målgrupp med hög spelerfarenhet, exempelvis 

datorspelsproffs.  Liknande studier med andra binaurala ljudmotorer bör genomföras för att 

se om resultatet kvarstår. Man kan också bredda studien och undersöka stereo- och 

binaurala skillnader i andra spelgenrer. Som tidigare nämnt hade det också varit klokt att 

dela upp frågeställningen och artefakten i mindre bitar som mäter enstaka saker för att 

plocka bort eventuella påverkande faktorer och variabler. 

Den kvalitativa undersökningen hade gynnats av ett högre antal respondenter och en separat 

artefakt som på ett mer kontrollerat och bättre sätt undersökte spelarens inställning till 

binauralt ljud. Där spelaren får lyssna och bekanta sig med stereorenderade ljudfiler och 

jämföra skillnaderna mot binaurala ljudfiler.  

Idén och motivationen bakom frågeställningen grundar sig i ett eget intresse för Counter-

Strike Global Offensive (2012) utvecklat av Valve. Om möjligheten fanns borde ett 

företagsdrivet forskningsarbete genomföras där man använder deras interna spel- och 

ljudmotor för att implementera och testa binauralt ljud under liknande omständigheter som 

denna studie fokuserat på. Counter-Strike Global Offensive (2012) ses som det största 

tävlingsinriktade first-person shooter spelet i dag och undersökningen hade då genomförts 

med väldigt relevant mjukvara. Det är också intressant att poängtera om Ossic (2014) lyckas 

utveckla sina hörlurar och spelaren på grund av detta presterar bättre så bör detta 

undersökas eftersom tävlingsinriktade spel riskerar att bli en materialsport där den som 

använder deras hörlurar besitter en fördel mot dem andra. 
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Appendix A -  Vilket ljud passar bäst? 
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Appendix B -  Pilotundersökning 
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Appendix C -  Instruktionstext 
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Appendix D -  Kvalitativt frågeformulär 

Fråga 1: Har du lyssnat eller känner du till binauralt ljud sedan tidigare? 

 

Fråga 2: Hörde du någon skillnad på lokaliseringsljudet? 

 Ja – Kan du försöka beskriva skillnaderna? 

 Nej – Gå vidare. 

 

Fråga 3: Fanns det några/ någon fiende som vara svårare att lokalisera? Vilket/ vilka? 

 

Fråga 4: Fanns det några/ någon fiende som var lättare att lokalisera? Vilket/ vilka? 

 


