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Sammanfattning 
 

Följande studie undersöker effekterna av infraljud utav den specifika våglängden 19 Hz 

när en person spelar skräckspel för att avgöra vilka effekter detta har på kroppen och 

sinnet.  

Studien består av tre primära delar. En litteraturöversikt över tidigare forskning, en 

metodbeskrivning och en analys utav resultatet som studien frambringade.  

Resultatet är inte slutgiltigt utan lämnar rum för tolkning och efterkommande forskning 

de data som samlats in inte var tillräckliga för att avgöra ifall frågeställning var korrekt.  

Nyckelord : Infraljud, skräckspel, ljuddesign.  
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Introduktion 

Spelindustrin växer och börjar sakta men säkert att bli en av de största ekonomiska faktorerna 

inom IT-sektorn. Fler och fler människor spelar spel, fler företag bildas och vad som tidigare 

varit en mer exklusiv hobby har öppnats upp när intresset ökades.  I samband med detta så 

har e-sporten blivit enormt populär och turneringar inom spel så som Dota 2 (2013), League 

of Legends (2009 ) och Counter strike : Global Offensive (2012) fyller arenor med människor 

som vill se topplagen tävla emot varandra. På internet så laddar människor upp videor utav 

sig själva när de spelar spel, eller så strömmas det över tjänster som Twitch (2011) och det 

finns inget tvivel om att spelen är här för att stanna. En genre av spel som är populära är 

skräckspelen, spel som går ut på att skrämma spelaren för att framkalla känslor av obehag 

och utmana spelarens förmåga att hantera stressfulla och skrämmande situationer, exempel på 

ett sådant spel skulle kunna vara Amnesia : The Dark Descent (2010).  

 

Denna studie avser att testa hur en ljuddesigner genom användning utav lågfrekventa ljud 

skulle kunna förstärka känslan av skräck som en spelare blir utsatt för när denna spelar spel. 

Inriktningen som valts för studien är att försöka förstärka eller inducera de känslor som är 

vanligast när det gäller skräckspel, exempelvis fruktan, stress och ängslan med hjälp av en 

kombination av ljud och musik med inslag av lågfrekventa ljud. Anledningen till valet av att 

använda just lågfrekventa ljud (även kallade infraljud) är att det är den typen av ljud som i 

tidigare forskning har visat sig ha en psykologisk effekt på lyssnaren. Det kan röra sig om 

symptom så som huvudvärk och yrsel. Bakgrundskapitlet kommer att behandla hur kroppen 

analyserar och tar upp ljud, och vilken effekt detta kan ha. Kapitel 2 förklarar vad ljud är och 

hur örat fungerar, följt av en fördjupning inom ämnet psykoakustik .Psykoakustik beskrivs 

enligt Henry Egidius (2016) som ”Studiet av hur människors sätt att uppfatta ljud av olika 

slag, bland annat språk och musik, påverkas av psykisk ohälsa som vid psykos, Alzheimers 

sjukdom och depression.”   

 

  

Skräck kommer att behandlas i sektion 2.3 följt av en avslutande del som täcker musik inom 

skräckfilm och spel.  

 

Studien avser att testa infraljuds effekter och påverkan på en person som spelar skräckspel. 

För att utvärdera frågan kommer ett kortare spelscenario att användas. Scenariot skapas utav 

upphovsmannen för studien och kommer att inkludera mellan fem till tio minuters speltid 

tillsammans med ljud och musik designade med frågeställningen i åtanke. Musiken och 

ljuden kommer innehålla infraljudet som studien avser att testa.  

Efter genomfört test så används en kombination av observation, enkäter och intervjuer för att 

samla så mycket användbar data som möjligt. Vilka metoder som används kan komma att 

förändras efter pilotstudien genomförts.  
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Bakgrund 

“Before it is anything else, noise is sound - a succession in time of varying intensity waves of 

pressure” (Kyter 1994, S. 2.). Enligt definitionen är ljud en tryckskillnad som rör sig i vågor 

genom ett medium. Detta medium kan vara luft, vatten eller ett mer kompakt material, så länge 

som det sagda materialet kan vibrera så kan det även producera ljud eller föra det vidare. För 

att beskriva hur en ljudvåg fungerar och interagerar med luft så används exemplet av en 

högtalare. När högtalarens ljudmembran (Diafragma) trycks utåt så den skapar ljud genom att 

trycka ihop luftpartiklar, när den sedan rör sig inåt så skapas ett temporärt vakuum (Partial 

vacuum) 

 

Figur 1 : Hur ljud färdas och sprider sig igenom olika material   

vilket får till följd att luftpartiklarna i området förtunnas. Skiftandet mellan ett högre än normalt 

tryck och ett lägre än normalt tryck skapar en tryckvåg i luften som örat sedan kan uppfatta 

som ljud. Ljudets tonläge påverkas av dess svängningsfrekvens. Hur snabbt en ljudvåg svänger 

definieras i dess frekvens, där frekvensen räknas i svängningar per sekund och betecknas som 

hertz (Hz). Det är dock viktigt att lägga märke till skillnaden mellan oljud eller som det heter 

på engelska, noise.  

” In the fields of physics, electronics, neurophysiology and communication theory, 

noise means signals that bear no information and whose intensities usually vary 

randomly over time”  

(Kryter, 1994 s. 1).   

Exempel på oljud skulle kunna vara bullret från en bilväg, bruset från en mikrofon eller vindens 

susande. Då infraljud ofta kan komma ifrån liknande källor som till exempel fläktar (Tyrell, 

1996) så är det viktigt att göra skillnad på en infraljudsvåg orsakad av buller och en 

kontrollerad infraljudsvåg orsakad av högtalare. 

För en människa så är ljud allting som ligger mellan 20-20000 Hz vilket är i det område som 

det mänskliga örat kan uppfatta tryckförändringar i luften. För att det dock skall kunna räknas 

som ljud så måste det även stimulera, uppfattas och tolkas av en organism. (Kryter, 1994) 

För att mäta ljud tryck så använder man sig av enheten pascal (Newtons per kvadratmeter) om 

man endast vill mäta trycket som ljudvågen utövar på ett specifikt objekt. För att mäta 

ljudnivåer eller ljudets energi så används istället enheten decibel. Decibel beräknas utifrån 

följande formel där effekten är ljudets tryck i pascal.  
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När en förståelse för ljud har skapats så måste en förståelse för hur örat fungerar för att fånga 

upp nämnda ljud skapas. Örat är det primära organ som människan använder för att uppfatta 

tryckförändringar i luften (ljud). För att åstadkomma detta så består örat utav tre delar, 

innerörat, mellanörat och ytterörat. 

Figur 2  : Örats anatomi  

Den enda del av dessa tre som är synlig är ytterörat, vars funktion är att fånga upp och leda ljud 

till trumhinnan via hörselgången. Innanför trumhinnan så börjar mellanörat, vilket framför allt 

består av hörselbenen, vars funktion är att vidarebefordra och förstärka ljudet samtidigt som 

vissa skadliga frekvenser inte förs vidare. Dessa frekvenser ligger framför allt inom det djupa 

område som kallas infraljud (under 20 Hz). När ljudvågen når trumhinnan så börjar denna att 

vibrera, detta leder i sin tur till att vibrationen kan fortsätta in till de tre hörselbenen som sitter 

i mellanörat. Dessa ben är hammaren, städet och stigbygeln. Hörselbenens primära ben för 

ljudet vidare till innerörat genom att stigbygeln slår emot en del av hörselsnäckan detta får i sin 

tur vätskan inuti hörselsnäckan att vibrera och stimulera hörselnerven som sedan skickar 

signaler till hjärnan. Dessa nervimpulser tolkas utav hjärnan och uppfattas som ljud (Kryter, 

1994).  
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1  Psykoakustik 

 

“Psychoacoustics is the study of the perception of sound. This includes how we listen, our 

psychological responses, and the physiological impact of music and sound upon the human 

nervous system” (Leeds, 2016) 

 

På detta sätt definierar Joshua Leeds ämnet psykoakustik som behandlar hur människor 

uppfattar och arbetar med ljud. Dock är det viktigt att förstå att där andra områden ofta gör 

skillnad på musik, ljud, vibrationer och frekvenser så behandlar psykoakustik dem som samma 

sak då fokus inte ligger på ljudet själv, utan den fysiologiska och psykologiska respons som 

det framkallar hos lyssnaren.  

 

Enligt Leeds så finns det en skillnad mellan psykologisk perception och neurologisk 

perception. Psykologisk perception anknyter till hur sinnet tar in information och hur vi som 

människor hanterar detta. Ifall ett ljud eller musik är förknippat med ett minne så kan detta 

orsaka en minnesbaserad psykologisk reaktion. Detta är vanligt när ljudet/musiken ifråga är 

kopplat till starka minnen och känslor hos en individ. Minnen kan kodas i våran hjärna på tre 

olika sätt. Visuellt, auditiv eller via betydelse och association. De lagras sedan i korttids eller 

långtidsminnet och hämtas utav hjärnan för att kunna användas. Ett korttidsminne varar 

uppemot 30 sekunder, medan ett långtidsminne kan vara hela livet Mcleod (2007).  En annan 

typ av reaktion är den fysiologiska reaktionen som ljudet i sig orsakar, med andra ord vad som 

faktiskt sker i hjärnan. Exempel på detta kan vara långtidseffekterna av musikstudier som leder 

till skillnader i hjärnans anatomi (Gaser and Schlaugh, 2003) eller hur ljudvågor kan förändra 

hjärnvågors frekvens och få dem att röra sig snabbare eller långsammare (Henry & Obleser 

2012). 

 

Leeds baserar sin forskning på arbetet av Dr. Alfred A. Tomatis, en forskare som framför allt 

arbetade med olika applikationer utav ljud terapi där hörseln låg som grunden till ett antal olika 

problem. I sin biografi ”The Conscious Ear” (Tomatis, 1991) så beskriver han sitt liv från 

barndomen och hur driven han var att lära sig nya saker. Hans far var operasångare och ifrån 

detta så fick Alfred Tomatis ett intresse för sång, musik och ljud. Detta intresse ledde honom 

att utbilda sig till öron-, hals- och näsdoktor. Efter att ha tagit sin examen och börjat forska så 

fokuserade han till en början på individer som skadat sin hörsel på grund av sin egen röst. I 

detta fall så handlade det mest om operasångare vars kraftiga röster skadat örat. 

 

I boken ”The Ear and The Voice” (Tomatis, 1987) så beskriver han sina metoder och sitt tidiga 

arbete inom vad som senare kom att kallas psykoakustik. Med sin ljud terapi (den så kallade 

Tomatis method of auditory stimulation) så prövade han på att behandla dyslexi, depression, 

schizofreni och autism. Tomatis grundidé utgår ifrån att örat är viktigt som organ då det hjälper 

hjärnan att utvecklas genom de nervimpulser som skickas ut när vi hör ljud. Resultaten 

bedömdes från hans sida existera, någonting som förnekades av andra samtida forskare. Dock 
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så har det i ett antal nya studier bevisats att det finns en tydlig effekt av Tomatis metoder. Jan 

Gerritsen skriver  

 

“The largest number of publications deals with treating learning disabilities, showing that 

a variety of learning disabilities are effectively treated by the Tomatis Method. Several small 

scale research projects on autism have been reported, showing that about 60% of the 

autistic children benefit from the Tomatis intervention”  

(Gerritsen, 2009, s. 1) 

 

En annan studie av Liliana Sacarin fann att barn med ADHD svarade positivt på denna typ av 

terapi och i hennes egna ord : “Results revealed statistically significant improvements for the 

Tomatis when compared to the non-Tomatis group” (Sacarin, 2013)  

 

Leeds psykoakustik är baserad runt fem olika huvudkoncept när det gäller ljuddesign och 

musikskapande, dessa fem är som följer: 

 

1. Intentionality 

2. Resonance 

3. Entrainment  

4. Pattern identification 

5. Sonic Neurotechnologies  

 

Intentionality hänvisar till en fokuserad användning för specifika syften. Med andra ord att  

ljuden eller musiken skall användas för till exempel rehabilitering eller något annat syfte.   

 

Resonance är ett koncept som bygger på att när ett system börjar oscillera(svänga, vibrera) så 

ger det ifrån sig ljudvågor. Dessa ljudvågor kan sedan få ett nytt system att börja svänga med 

en större amplitud utifrån en gemensam frekvens. Billah & Scanlan definerar resonans som  

”In general, whenever a system capable of oscillation is acted on by a periodic 

series of impluses having a frequency equal to or nearly equal to one of the natural 

frequencies of oscillation of the system. The system is set into oscillation with a 

relatively large amplitude”   

(Bilah & Scamlan, 1990) 

         

 Ett exempel på resonans var vid en katastrof i USA på 40-talet där  Tacoma Narrows bron 

kollapsade på grund utav resonans. På grund utav kraftiga vindar så började bron att svänga 

vilket i sin tur ledde till en total kollaps och slutade med att bron förstördes (Bilah & Scamlan, 

1990).  Andra exempel är hur en duktig sångare eller sångerska kan spräcka glas med sin röst 

om de hittar precis rätt ton för att få glaset att resonera med ljudet av deras röst.  
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Entrainment beskriver hur användning utav rytmik och olika frekvenser kan användas för att 

förändra vilka hjärnvågor som arbetar i hjärnan, eller för att påverka hjärtats rytm och 

andningssystem. För att fenomenet skall kunna uppstå så krävs det att två eller flera rytmiska 

processer eller oscillatorer synkroniseras med varandra (Clayton, Sager and Will 2004). Inom 

psykoakustik så pratar Leeds om entrainment där det oscillerande systemet som synkroniseras 

är hjärnan. Beroende på vilket sinnestillstånd en människa befinner sig i så arbetar vår hjärna i 

olika våglängder. Vilken hastighet vågorna rör sig i beräknas med Hz och man delar upp 

vågorna utefter vilka frekvenser de har. 

 

Infra-Low vågor kan hittas när vågorna ligger under 0.5 Hz och är därför väldigt svåra att mäta. 

De tros vara en underliggande rytm som stödjer högre hjärnfunktioner.  

Delta vågor (0.5-3 Hz) är vad som associeras med djupsömn och hjälper kroppen att återhämta 

sig.  

Theta vågor (3 till 8 Hz) är kopplade till drömmar och högre aktivitet än Delta vågorna.  

Alpha vågor  (8 till 12 Hz) är dominanta när hjärnan befinner sig i ett normalt viloläge.  

Beta vågor (12 till 38 Hz) är mest synliga i vårt normala vakna tillstånd när hjärnan arbetar och 

samlar in information. 

Gamma vågor (38 till 42 Hz) hittas när hjärnan behöver arbeta snabbt (Huang & Chartyon,  

2008). 

 

Genom att få hjärnan att synkronisera med ett system så uppstår då effekten som kallas 

entrainment där de hjärnvågor som används förändras på grund utav en influens från utsidan 

(det andra oscillerande systemet). Det andra systemet är vanligast ljussignaler eller pulserande 

ljud som börjar på en frekvens och sedan arbetar sig ned till den valda frekvensen. Till exempel 

att börja runt 20 Hz (Beta vågor) för att sedan arbeta sig ned i områden mer kopplade med 

avslappning och sömn (Alpha och Theta vågor). Personen får antingen titta på ljus som blinkar 

i den valda frekvensen eller lyssna på ljud som pulserar i den valda frekvensen. Hjärnan tar 

efter det andra systemet och går automatiskt ned till den frekvens som önskas (Huang & 

Chartyon, 2008). 

 

Pattern Identification diskuterar hur hjärnan analyserar och tolkar olika signaler oavsett om de 

är visuella eller ljud. Här skiljer Leeds mellan att lyssna och höra och säger att lyssna och titta 

är aktiva funktioner, att höra och se är passiva (Chion, 2009). Med detta menar han att det finns 

två former utav lyssnande och seende. Den ena varianten är passiv och sker automatiskt, den 

andra uppstår när hjärnan letar efter ett specifikt mönster.  

 

“In active listening mode, the middle ear function is highly engaged while the brain seeks 

to identify a pattern. Once an auditory pattern is found, passive hearing begins. 

Habituation sets in and the brain focuses on other things.” (Leeds 2016) 

 

Sonic Neurotechnologies beskriver de två primära tekniker som används vid rehabilitering och 

arbete inom psykoakustik för att påverka hjärnan. “Representing two distinct approaches to 



 

11 

therapeutic sound, filtration/gating (F/G) and binaural beat frequencies (BBFs) currently 

define the growing field of “sonic neurotechnologies.” (Leeds 2016)  

 

1.2  Infraljud 

 

Ljudvågor har som tidigare nämnts alltid en frekvens som representerar hur snabbt vågen 

svänger upp och ned. Studien avser att undersöka hur ett visst spektrum av ljud påverkar 

kroppen och sinnet hos en spelare och detta ljudspektrum kallas infraljud. Ett infraljud är en 

ljudvåg som befinner sig under den hörbara nivån för människor. En människa kan generellt 

höra ljud mellan 20-20000 Hz och infraljud syftar på den del av spektrum som ligger lägre än 

vad människan faktiskt kan uppfatta, alltså ljudvågor under 20 Hz. Ifall ljudet skulle befinna 

sig över 20000 Hz så kallas det istället ultraljud (Kryter, 1994). 

 

Infraljud förekommer naturligt i olika områden och kan skapas utav till exempel åskoväder och 

vågor. Oavsett vad infraljudet skapas utav så kommer det ha potentialen att färdas långa 

sträckor. Detta beror på att ett ljud med högre frekvenser ger ifrån sig mer energi till det 

medium det färdas i och därför absorberas snabbare. Ett ljud med en lägre frekvens kan därför 

färdas längre sträckor utan att försvinna (Evers & Haak 2010). 

 

Efter att infraljud upptäckts skapades teorier om hur det skulle kunna användas, och det har 

experimenterats med allting mellan ljudkanoner under andra världskriget som skulle skjuta ned 

flygplan skriver (Mildner, 2013), till att försöka hitta den bruna tonen som skall svänga i samma 

frekvens som tarmarna och därför få personen som lyssnar på det att ofrivilligt tömma 

tarmarna. Det var inte förrän på 60-talet som infraljud faktiskt började undersökas med 

ordentliga vetenskapliga metoder. Dessa tester utfördes utav NASA och testpersonerna var 

astronauter, som fick utsättas för infraljud. Resultaten var några av de symptom som observeras 

av forskare idag. Andningssvårigheter, huvudvärk, hostande och suddig syn är några få av 

dessa symptom (Mildner, 2013). 

Enligt Broner, N (1978) så skall den mest noterbara effekten av infraljud vara irritation, det är 

endast när ljud trycket blir tillräckligt högt som andra symptom kan observeras.  

En studie skriven 1996 fann att infraljud kunde vara en av de bidragande orsakerna till att 

arbetarna i ett kontor fick symptom som huvudvärk, illamående, koncentrationssvårigheter, 

yrsel, hosta och synfel. Detta beror inte alltid enbart på infraljudet, men det är vanligt att 

ventilations system ger ifrån sig infraljud som sedan förstärks i de små rummen där man 

arbetar. Detta tillsammans med andra faktorer kan skapa vad som kallas sick building syndrome 

(Burt, 1996).  

 

Ett annat exempel på när infraljud kan orsaka symptom är i två studier utförda av Vic Tandy 

och Tony R. Lawrence som går under namnet The Ghost in the Machine (1997) och Something 

in the cellar (1998). 
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The Ghost in the Machine 

 

Studien beskriver en fabrik där Vic Tandy arbetade med att framställa sjukhusutrustning åt 

olika företag i England. I sagd fabrik så fanns det ett rum som på senaste tid fått rykte om sig 

att vara hemsökt, städerskor sade sig ha sett någonting i ögonvrån och de som jobbade där 

vittnade om känslor av depression, kalla kårar och rysningar. Vic Tandy fattade först intresse 

för detta när han arbetade själv en kväll och efter en period av negativa känslor som blev värre 

och värre, fick se en skepnad i ögonvrån. Där de flesta andra skulle avskrivit det som ett spöke 

eller en synvilla så fattade Tandy intresse för detta fenomen. Ett intresse som bara växte då han 

en annan kväll skulle arbeta på sitt svärd inför en fäktningstävling han skulle delta i dagen 

därefter. Efter att ha lämnat svärdet fastspänt så gick han för att hämta olja för att smörja det. 

När han sedan kom tillbaka så upptäckte han att det fastspända svärdet hade börjat vibrera, som 

om någon kraft fick det att skaka och röra sig. Efter att han tryckt ner en känsla av fruktan 

började han att experimentera. Då svärdet vibrerade så måste detta innebära att det tar emot 

energi från någonting som fick den att vibrera i varierande intensitet i en takt likvärdig med 

svärdets egen resonans frekvens. Energi av den typ kan även kallas för ljud, då detta är 

vibrationer i luften. 

 

För att ta reda på vart energi kom ifrån flyttade Vic Tandy på svärdet tills han fann den punkt 

där svärdet vibrerade som mest vilket var i mitten av rummet, flyttades svärdet längre bak än 

det så avtog effekten, vilket visar på att Vic Tandy och de andra arbetarna hade delat rummet 

med en stående våg. En stående våg bildas av två vågrörelser som rör sig i motsatt riktning till 

varandra, detta kan till exempel bero på att en våg studsar tillbaka emot sig själv. För att detta 

skall kunna ske så måste vågen studsa tillbaka på ett sådant sätt att den förstärker sig själv, 

alltså att den ligger i fas.  

Utifrån detta så är det sedan enkelt att beräkna den stående vågens frekvens med hjälp av ljudets 

hastighet, våglängd och rummets storlek. Efter att ha gjort en snabb beräkning så bedömde Vic 

Tandy (1997) att frekvensen på ljudet  var 18.98 Hz 

 

Detta är av stort intresse då 18.98 Hz ligger precis under vad människan kan höra, ljud som 

dessa kallas infraljud och ligger ofta som bakgrundsljud i gamla hus, nära bilvägar eller vid 

vindkraftverk. De effekter som forskare kommit fram till genom åren är bland annat efter längre 

tid av utsatthet så kan illamående, kalla kårar, fruktan, och andra negativa känslor uppstå 

(NASA technical report 19770013810). I studien ovan så nämns framför allt fruktan och en 

uppenbarelse av ett spöke. Även spöket kan kanske förklaras genom en av NASA's tekniska 

rapporter (NASA technical report 19770013810) som nämner att den frekvens som starkast 

resonerar med ögat är 18 hz. Studien föreslår därmed att på grund av den stående våg som 

befann sig i rummet så byggde det låga ljudet upp känslor av fruktan och liknande och när 

personerna befann sig i vissa delar av rummet så började deras ögon att vibrera omärkbart. 

Denna vibration leder i sin tur till uppenbarelsen av en grå skepnad i ögonvrån som snabbt 

försvinner när man försöker titta på den. En annan effekt som listas av Kroemer (1994) är hyper 

ventilation orsakad av låg frekvens ljud. 
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Something in the Cellar 

För att fortsätta sitt arbete med infraljud och hemsökningar så sökte sig Vic Tandy till en plats 

som länge hade haft rykte om sig att vara hemsökt. Platsen i fråga var källaren till turistcentret 

i Coventry, vars källare stått där sedan 1400-talet och tros ha använts för att lagra tyger och 

andra varor. Källaren överlevde genom tiderna även fast huset ovanför har förstörts och byggts 

upp igen ett antal gånger. Senaste gången som huset byttes ut var efter flygbombningarna i 

Coventry, 1940. När huset ovanför då kollapsade så blockerades källaren och den glömdes bort 

bara för att återupptäckas när arbetet på turistcentret startade. Istället för att riva den eller ta 

bort den så blev källarutrymmet en del av huset och där finns nu både el och belysning. Den är 

även öppen för allmänheten. 

 

Studien beskriver sedan ett antal fall där människor har besökt källaren och upplevt 

hemsökelser, negativa känslor och även ibland uppenbarelsen av vad de trodde var ett spöke. 

De flesta av historierna kommer ifrån en tourguide vid namn Colin Cook som visade människor 

runt i Coventry och då källaren har den historia som den har så var det ett vanligt turistmål. 

 

Ett antal personer har vittnat om att rummet skall vara hemsökt, däribland en Kanadensisk 

journalist, en man från Lettland, och även ett par från USA. I alla fallen så uppvisade besökarna 

någon form av rädsla, oro eller andra negativa känslor. Två av besökarna (journalisten och 

kvinnan i paret) blev eskorterades ut ur källaren efter att ha blivit väldigt bleka och guiden blev 

rädd för att de mådde dåligt. Efter att ha frågat ut de anställda på informationscentret så fick 

forskarna reda på att en stor andel av de som besökte källaren rapporterade antingen att de 

kände sig bevakade, som om något var i rummet med dem, eller att de blev olustiga och därför 

ville bege sig därifrån. 

 

Sist av vittnena är Carole Jung, som arbetade på centret och sade sig avsky att besöka källaren 

då det kändes som om hon inkräktade, som om hon störde någonting. Intressant nog så var det 

vanligare för turister och besökande från andra länder att känna av spöket, människor som med 

andra ord inte blivit lika påverkade av lokala rykten och skrönor. 

 

För att testa sin tidigare teori från studien ovan (Ghost in the machine) så gjordes sedan ett test 

i källarutrymmet för att ta reda på ifall något infraljud fanns inom utrymmet. Då elektricitet var 

tillgängligt så var det inget problem med att sätta upp och driva utrustning utan det enda som 

behövde göras var att spela in alla ljud i utrymmet och sedan analysera dem. Detta uppnås med 

hjälp av en ljudnivåmätare, en ljudanalysator och en mikrofon som kan fånga upp ljud så lågt 

som 1 Hz. Varje inspelning tilläts pågå i cirka 20 sekunder efter att forskarna dragit sig tillbaka 

från rummet för att inte störa resultatet av testet. 

Efter att ha spelat in ljudet och analyserat det så upptäcktes det intressant nog att det verkade 

finnas en ljudvåg på 19 Hz som stod ut ifrån de andra i rummet. I princip identisk till den som 

upptäcktes under den tidigare studien (Ghost in the machine). För att försäkra sig om att det 

inte var en engångs företeelse så gjordes ett antal inspelningar till endast för att klargöra att det 

handlade om en stående våg och inte någonting som bara uppstod vid vissa tillfällen. 
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Återigen så finner man i studien en tydlig koppling mellan ljud av låg frekvens och symptom 

som ofta observeras i association med spökhus och hemsökningar.  

 

En annan studie som styrker dessa två utfördes i England där man testade att låta en publik 

lyssna på musik där det förekom infraljud i vissa stycken. Efter att konserten var klar så frågade 

man med hjälp av formulär hur åhörarna kände sig. Under de delar där infraljud spelades så 

rapporterade 22% att de hade kalla kårar, kände sig illa till mods och blev på något sätt mer illa 

berörda än under de andra låtarna (Associated Press, 2003). 

 

Dessa studier visar en grundläggande koppling mellan frekvensen 19 Hz och olika symptom 

utav skräck och rädsla. För att faktiskt förstå vad detta innebär så kommer nästa del att gå 

igenom vad skräck är utifrån dess definition.  

 

2 Skräck 

Rädsla är enligt definitionen från Henry Egidius psykologilexikon (2016) “En grundläggande 

reaktion på fara eller hot” som uppstår när en människa eller ett djur hamnar i en situation där 

de kan ta skada på antingen det sociala eller det fysiska planet. Detta utgår ifrån två faktorer, 

situationens komplexitet och vilket mått av kontroll som den reagerande personen känner sig 

ha. Som respons på rädsla så räknas fem stycken olika reaktioner, dessa är som följer  

1. Vrede 

2. Rädsla 

3. Frysrespons 

4. Analys av situationen 

5. Tjusning av faran 

 

De första två av dessa kategoriseras som “Flykt och kamp-respons”. En människa kan svara 

med vrede och förbereda sig på att slåss för att ta sig ur en situation, eller förbereda sig på att 

fly för att ta sig undan situationen. (Egidius, 2016). Uttrycket myntades först av den 

amerikanska fysiologen Walter Cannon (1927, s. 36-37) som en förklaring i hans tes om 

adrenalinets funktion under sådana situationer. 

Frysrespons innebär att istället för att fly eller slåss så blir personen stel av rädsla och agerar 

inte överhuvudtaget.   

Analysresponsen uppstår när personen som blivit skrämd svarar med ett rationellt beteende 

istället för ett känslomässigt sådant. Personen har kvar ett stort mått av kontroll till skillnad 

från de andra responserna.   

Den sista reaktionen handlar om att rädslan ger upphov till en känsla av förtjusning som ofta 

leder till övermod och inte särskilt genomtänkt handlande. Egidius (2016)  
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Ifall rädslan blir för stor så kan den övergå i panik, vilket är en kraftigare variant av flykt eller 

kamp responsen. Egidius (2016) säger “Rädsla kan övergå i panik, som yttrar sig i 

besinningslösa försök att utan hänsyn till något annat komma bort från faran eller hotet.”  

 

Dock så har skräck länge även använts inom underhållning. Spökhistorier förekommer inom 

de flesta civilisationer och på senare år så har litteratur, film, spel och andra medium använt 

sig utav just denna känsla för att väcka intresse hos konsumenter. Framför allt skräckspel har 

tagit en större roll efter att hemsidor såsom YouTube uppstått där spelare kan dela videos på 

när de själva spelar. Ett exempel på detta är hur människor spelade Amnesia: The Dark Descent, 

ett skräckspel ifrån 2010 och delade videor av de tillfällen där de blev mest skrämda, hoppade 

ur stolarna och skrek i kameran för att skräcken tog överhand. Oavsett anledning så finner 

många människor nöje i att bli skrämda, vilket är en viktig punkt att begrunda med åtanke på 

uppsatsens syfte att testa hur infraljud kan hjälpa till att förstärka upplevelser i skräckspel.  

 

 

2.2 Musik I skräckspel 

 

Musik har länge använts för att porträttera olika typer utav känslor inom produktioner utav alla 

slag. Inom film så är det en självklarhet att musik skall finnas med för att förstärka och förhöja 

de känslor som spelas upp på skärmen. Ett exempel på detta är hur temat i Jaws (1975) används 

för att bygga upp skräcken med hjälp av ett väldigt enkelt stycke musik där rytmiken sakta ökas 

ju närmare hajen kommer sitt byte. På samma sätt används musik i skräckspel för att förstärka 

och bygga upp känslor av panik och skräck. Ett exempel på detta är musiken som spelas när 

spelaren blir jagad i spelet Outlast (2013). De rytmiska stråkarna tillsammans med trummorna 

skapar en något kaosfylld miljö när de kombineras med de olika ljuden som spelaren stöter på. 

Paniken stiger och musiken ligger som en påminnelse att jakten inte är slut än även ifall du 

lyckats komma ifrån de som jagar dig. 

Ett mer relevant exempel är hur infraljud har använts i film. I den franska filmen Irreversibel 

(2002) så används infraljud under en längre tid (cirka en halvtimme) för att bygga stämning 

(Goodman, 2010).  

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=panik
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Problemformulering  

Ljudets effekter har dokumenterats då det bevisligen kan framkalla symptom som huvudvärk 

och yrsel, men också mer subtila effekter som kalla kårar och skräck. Vissa av dessa är 

kopplade till flykt eller kamp-responsen som nämns inom psykologin, vilken uppstår när en 

människa känner sig hotad. Kan denna effekt användas i ljuddesign för att skapa mer intensiva 

situationer i skräckspel? Är infraljud en oanvänd källa när det gäller skräckspel? Skulle en 

musiker eller ljuddesigner kunna upphöja upplevelsen för en spelare genom användning utav 

infraljud?  

Den slutgiltiga problemformuleringen blir således: 

Hur påverkar infraljud upplevelsen för en person under tiden de spelar skräckspel? 

3 Metodbeskrivning 

För att svara på frågan ifall infraljud kan användas för att påverka en person under tiden som 

denne spelar skräckspel så använde studien sig av en spelsekvens från ett skräckspel. Ett 

infraljud spelades sedan under tiden som testet var igång för att pröva ifall det blir någon 

skillnad hos en person som spelade utan infraljud och personen som spelade med infraljud. 

Data samlades in med en primärt kvantitativ metod. Den kvantitativa delen bestod av enkäter 

och mätandet av puls.  

 

3.2 Utförande 

Deltagarna i studien delades in i två grupper, grupp A och grupp B. Innan testet började så 

delades varje person in i en av grupperna vilket avgör ifall deltagaren spelade spelet med 

infraljud eller utan. Detta är för att tydligt kunna se ifall infraljudet faktiskt påverkade 

spelsessionen. Infraljudet producerades med hjälp av en subwoofer i lokalen där testet utfördes. 

Själva infraljudet på 18.9-19 Hz genererades sedan med hjälp av en ljudfil som innehöll 

lågfrekventa toner. Den specifika frekvensen användes för att pröva tesen i Vic Tandys studier 

”Ghost in the machine” och ”Something in the cellar”  där den tidigare nämnda frekvensen 

påträffades i lokaler som ansågs vara hemsökta. Vågen som påträffades var utav karaktären av 

en stående våg. För bästa effekt så bör detta försöka reproduceras då det ger ett tydligare 

resultat på experimentet. På grund utav komplikationer så var detta inte görbart i de lokaler 

som fanns tillgängliga.  

Spelet som användes i testet var SCP – Containment Breach (2015) där en nivå designades via 

den inbyggda verktygslådan som medföljer spelet. För att förenkla så användes endast spelets 

modeller/ljud och musik för att det var enklare att producera infraljudsvågen fristående från 

spelet i sig. Detta innebär också att spelet följer sin ursprungliga design när det gäller utseende  
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och läte, vilket säkerställer att upplevelsen var skrämmande för deltagaren då originalet har 

blivit utnämnt som skräckinjagande av ett stort antal spelare. 

 

Testet gick till på det sätt att deltagaren kom in i lokalen där testet hålls och fick först svara på 

en kort enkät vars syfte är att ta reda på deltagarens ålder, deras erfarenhet med skräckspel, 

ifall de tränar regelbundet, dricker regelbundet eller röker regelbundet. Detta var för att arbeta 

bort faktorer som kan påverka deltagarens puls, då det är nödvändigt för att kunna göra en 

korrekt analys av den kvantitativa data som samlades in. Efter att deltagaren vant sig vid 

lokalen och stämningen under cirka fem minuter så mättes vilopulsen för att kunna ha en 

grundlinje att jämföra pulsen som mäts under testets gång med.  

 

Under tiden som personen svarade på enkäten så blev hen även informerad om att personen har 

möjligheten att avbryta testet när de själva vill för att undvika etiska problem som skulle kunna 

uppstå i annat fall. Det nämndes inte att infraljud kan förekomma i spelet för att undvika att en 

placebo effekt påverkar deltagaren.  

Spelet består av att spelaren rörde sig igenom ett antal olika rum och korridor där spelaren 

jagades utav en SCP, en av fienderna i spelet som tar formen av en zombie liknande varelse. 

Huvudmålet var att ta sig igenom banan och undvika att bli dödad. Under tiden som 

testpersonen spelade spelet så startades en ton i bakgrunden. Tonens volym kontrollerades av  

den testansvariga. Volymen höjdes sakta för att testpersonen inte skulle märka av den tills 

volymen var tillräckligt hög för att tonen skulle kunna uppfattas (som ett tryck i luften). Detta 

låg på -45.2 decibel.. Som observatör så märktes tonen tydligt av, och analysen får utröna ifall 

den eftersökta effekten uppnåddes.  

Under testets gång närvarade även personen som utför studien för att ge råd angående spelet, 

observera deltagaren och anteckna för att utvinna så mycket information från varje test som 

möjligt. Efter utfört test så fick personen även fortsätta på en enkät designad för att bedöma 

deltagarens känslomässiga tillstånd. Frågorna fokuserade på hur deltagaren kände sig och hur 

rädda de blev under testets gång. Detta resultat kan även påverkas utav spelarens egen 

erfarenhet med skräckspel, då en person som spelat flera skräckspel kanske inte tycker att spelet 

i fråga är skrämmande.  

 

 

 

 

 

3.3 Metoddiskussion  

 



 

18 

Det första problemet som finns med studien är att det blir svårt att avgöra ifall det blir någon 

större fysiologisk skillnad. Då det inte fanns möjlighet att avläsa sådant som Galvanic skin 

response (vilka hormoner som utsöndras genom svett) eller EEG (Aktivitet i hjärnan) så blir 

det svårt att påvisa någon fysiologisk effekt. Därför inriktade sig studien mer på den 

psykologiska delen, genom enkäter som undersökte deltagarnas känslomässiga tillstånd snarare 

än deras fysiska. Det enklast fysiska fenomenet som enklast undersökes med klara indikationer 

på höjd aktivitet i kroppen är puls, vilket är varför denna fungerade som en kvantitativ 

insamlingsmetod. Förhoppningsvis så innebär en kombination av dessa metoder att så mycket 

data som möjligt kan insamlas för att påvisa en skillnad mellan grupp A och grupp B.  

Ett annat problem är urvalet utav gruppen. Då testet handlar om datorspel och olika 

applikationer utav ljud så fanns det en risk att de som är intresserade att delta i den har tidigare 

erfarenhet utav skräckspel. Ifall detta sker så kan vissa resultat bli svårare att analysera då 

deltagarnas egna erfarenheter påverkar till en större grad än ifall de inte hade spelat spel 

överhuvudtaget.  

På samma sätt så kan det vara ett problem ifall deltagarna inte har någon erfarenhet av spel, då 

det blir svårare att urskilja vad infraljudet påverkar och vad som kommer ifrån spelsessionen 

från början.  

Ett problem var även att återskapa exakt samma situation vid varje testtillfälle, vilket kan vara 

en anledning till att hålla testgrupperna ganska så små. Miljön var kontrollerad vilket även 

innebär att resultatet av studien kanske inte går att återskapa i någon annan miljö än en 

kontrollerad laboratoriemiljö. För att se till att detta blir så enkelt som möjligt så följde varje 

test samma mönster och använda sig av samma resurser.  

Ytterligare en komplikation var närvaron av personen som håller i studien, vilket kan innebära 

ett problem då människor beter sig annorlunda när de blir observerade kontra när de får befinna 

sig i en miljö själva.  

 

 

3.4 Urval 

 

Urvalet av personer utgick ifrån elever på högskolan mellan 18-30 års ålder. Inga tidigare  

studier som skribenten har läst indikerar att kön skulle spela någon roll för ifall infraljud har 

en faktisk effekt på individen vilket är varför det bedöms vara irrelevant vilket kön individen 

har. Det var ändå viktigt att könet nedtecknas då den fysiologiska skillnaden mellan män och 

kvinnor innebär att pulsen kommer vara olika hög beroende på personens kön. Tanken var att 

grupperna skulle vara så identiska som möjligt vilket uppnåddes då nästan exklusivt män deltog 

i undersökningen och en kvinna i varje grupp innebar att grupperna blev identiska.   
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Genomförande/Implementation/ Projektbeskrivning  

 

4 Research / Förstudie 

För att skapa en så välfungerande artefakt som möjligt så avser förstudien att undersöka de 

faktorer som anses vara nödvändiga för att designa ett skräckspel. Då det inte finns någon exakt 

vetenskap bakom hur designen av spel skall ske, så användes förstudien för att titta på, jämföra 

och ta exempel från andra framgångsrika skräckspel. 

 

4.2 Amnesia: The Dark Descent  

 

Ett skräckspel som kom ut år 2010 som drivs av ett narrativ grundat i att spelets karaktär har 

minnesförlust och vill få tillbaka sitt minne. Platsen som spelet utspelar sig på är ett gammalt 

gotiskt slott. Genom spelet så avslöjas mer och mer utav karaktärens förflutna och de synder 

som han bär. Detta berättas framför allt genom sidor från karaktärens dagbok hittas vilka 

avslöjar bakgrunden till varför man befinner sig på platsen. När spelaren fortsätter att utforska 

slottet så börjar monster att dyka upp, dessa måste spelaren undvika då han/hon inte kan slåss 

emot dem, utan måste gömma sig för att undgå att bli dödad och förlora. Dessa monster 

kommer i olika former som ser ut som förvridna och uppskurna människor. Ifall spelaren blir 

upptäckt så kommer monstret att börja jaga denne, vilket leder till att spelaren återigen måste 

försöka ta sig till säker mark och gömma sig för att undvika att förlora.  

Spelets grundmekanik bygger på att gömma sig för monstren då det inte finns något sätt att 

försvara sig mot dem. Flykt eller kamp reaktionen är som har nämnts tidigare det sätt som 

människan svarar på farliga situationer och används för att ta sig ur denna situation. Då spelet 

endast ger spelaren ett val så uppmuntrar det spelaren att fly, någonting som knyter an till denna 

reaktion och stärker känslan av rädsla. För att göra det ännu tydligare att personen skall undvika 

det som är farligt så innehåller spelet även en sanity mätare. Denna mätare ger spelaren ett mått 

på hur galen karaktären håller på att bli. Ju högre mätaren blir, desto fler visioner och 

skrämmande ljud blir spelaren utsatt för. Mätaren fylls på genom att titta på monster för länge 

och att befinna sig i mörker för länge.  

 

Miljön i spelet är olika variationer av ett gotiskt 1500-tals slott. Allt ifrån rum som ser ut att 

tillhöra ett storgods till fängelsehålor och akvedukter används. Men vad som är gemensamt för 

många områden är att de är mörka med lite ljus och trånga, instängda korridorer. Allt för att 

skapa en så skrämmande miljö som möjligt. (Amnesia : The Dark Descent, 2010)  
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4.3 Alien Isolation  

Ett annat populärt skräckspel är Alien: Isolation (2014) där spelaren blir jagad av en 

utomjordisk varelse inuti ett rymdskepp. Trånga korridorer, mörker och monster som spelaren 

har svårt att försvara sig emot är alla element som det delar med Amnesia : The dark Descent 

(2010) och som även finns med i ett antal olika andra skräckspel. Exempel på detta är Silent 

Hill (2006) och Outlast (2013).  

Spelet är baserat på filmen Alien (1979) som regisserades av Ridley Scott, och handlar om 

karaktären Amanda Ripley som försöker ta reda på vad som hände med hennes mor 15 år 

tidigare.  

Grundmekaniken ligger i att gömma sig och hålla sig undan ifrån monstret (utomjordningen) 

då denna enkelt dödar dig ifall du blir fångad. För att hjälpa dig med detta så kan spelaren 

använda sig av ett verktyg som upptäcker rörelse, detta är de enda förvarningar spelaren får, 

vilket leder till att spänningen alltid är hög då det är svårt att förutsäga när utomjordingen 

faktiskt befinner sig i närheten.  

Genom att låta spelet utspela sig på ett rymdskepp så blir miljön framför allt väldigt steril och 

stel. Stålväggar i mörka färger, och ofta knappt fungerande ljus leder till att varje skugga kan 

se levande ut. När spelaren sedan får krypa igenom ventilationstrummor som hen vet att 

utomjordningen använder sig av för att jaga på skeppet så höjs spänningen ännu mer. (Alien :  

Isolation 2014) 

Designen bygger framför allt runt konceptet av att inte kunna slåss utan att spelaren istället 

skall smyga och överlista sin fiende, något som det delar med tidigare nämnda spel.  

Någonting som båda dessa spel har gemensamt är att de utgår ifrån en design som är väldigt 

klaustrofobisk, mörk och nedtryckande för spelaren.  

5 Design av artefakt 

För att testa problemformuleringen så behövdes en spelsekvens som spelaren kan koncentrera 

sig på under tiden som infraljudet spelas upp i samma rum. Speltillfället designades i ett redan 

existerande spel vid namn SCP – Containment Breach (2015). Anledningen till valet av spel 

och hur banan utvecklades kommer att diskuteras i ett underkapitel.  

 

5.2 Val av spel  

Anledningen till valet av SCP – Containment Breach (2015) som grund till designen av 

speltillfället beror på stor del till enkelheten som finns i verktygen för att skapa speltillfället. 

Ett antal andra spel undersöktes för att göra en bedömning av hur effektiva verktyg som ingick 

för att bygga och designa egna banor. Spel som undersöktes var Amnesia : The Dark Descent  

(2010) och Alien : Isolation (2014) där det första har verktyg för att designa egna banor men 

bedömdes vara för svårhanterligt för att effektivt kunna skapa ett tillfredställande speltillfälle 

på den givna tiden, och det andra inte hade någon potential alls för att skapa ett unikt 

speltillfälle.  
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SCP – Containment Breach (2015) har däremot ett enkelt system för att skapa banor vilket gör 

det perfekt för ändamålet. Spelet SCP – Containment Breach innehåller även många av de 

element som Amnesia, och Alien : Isolation innehåller. Användandet av ljus och mörker, både 

ambient ljud och musik, och trånga utrymmen där spelaren blir jagad av diverse monster. Den 

största anledningen till valet av SCP – Containment Breach är dock för att det tillåter en enkel 

och snabb design där det inte krävs någon större kunskap av skräckspelsdesign då varje rum 

redan är förbestämt. Skaparen behöver endast sätta ut rum i den valda ordningen för att kunna 

skapa en bana, vilket ledde till att ingen större tid behöver läggas ned på att designa 

speltillfället. Det friade upp tid för att fokusera mer på andra delar av studien och underlättar 

arbetet. Spelet bedömdes även vara tillräckligt skräckfyllt för att uppfylla funktionen som krävs 

i studien.  

 

Figur 3 : Banans design  

Speltillfället som designades för studien utgår ifrån ett monster som i spelet kallas för SCP – 

106, monstret i fråga tar formen utav vad som ser ut att vara en man men med förstörd hy och 

ett hemskt leende och jagar spelaren igenom banan.  

Speltillfället var relativt kort och varade mellan 10-15 minuter beroende på hur snabbt spelaren 

väljer att ta sig igenom banan. Enligt tidigare forskning så bedömdes detta vara tillräckligt långt 

för att infraljud skall kunna få en effekt.  

5.3 Infraljuds generator 

 

Under testets gång så användes ett ljudklipp innehållandes en sinuston på 19 Hz för att generera 

infraljudet i testsyfte. Detta ljudklipp innehöll sedan ett filter som förhindrade toner över 20 

Hz från att spelas, för att undvika att övertoner eller andra frekvenser skulle spelas upp och 

märkas utav spelaren. Utrustningen som användes för att generera tonen var en Subwoofer vid 
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namn Genelec 7070A vilket enligt dess specifikation skall kunna spela toner hela vägen ned 

till 19 Hz.  

Figur 5 : Genelec 7070A 

För att försäkra att det faktiskt existerade en 19 Hz ton i rummet så användes en Spectrum 

Analyser vilket är en applikation designad för att analysera vilka frekvenser som finns i ett rum.  

Figur 7: Analys utav ljudvågor i rummet när infraljud inte förekom 
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Figur 8 : Analys utav ljudvågor i rummet när infraljud förekom 
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Utvärdering 

6 Presentation av undersökning 

Studien har utgått ifrån frågeställningen: Hur påverkar infraljud upplevelsen för en person 

under tiden de spelar skräckspel? 

Testerna som utförts hade syftet att svara på denna frågeställning och utfördes över spannet 

utav fyra dagar. Totalt 17 personer deltog i studien där 9 personer fick spela artefakten med 

infraljud som spelades i bakgrunden, och 8 personer fick spela artefakten utan infraljud. 

Personerna som deltog var endast studenter som studerar på Högskolan i Skövde, och valdes 

att delta i studien då de hade tidigare erfarenhet med spel och åtminstone någon erfarenhet utav 

skräckspel. Totalt så var 15 av deltagarna män, och två av deltagarna kvinnor.  

Lokalen som användes är primärt en studio för mixning utav musik och ljud. Anledningen till 

varför detta rum användes var att den utrustning som behövdes fanns tillgänglig där. Rummet 

är även relativt ljudisolerat och fungerade bra för att utföra testet på. Alla deltagare 

informerades om att de skulle få spela en kortare bana i ett skräckspel och att de hade rätten att 

avbryta testet när de själva kände för det. Informationen om infraljud undanhölls ifrån 

deltagarna då kunskap om vad testet avsåg att pröva skulle kunna leda till en placebo effekt. 

Så för att reducera antalet faktorer som kunde påverka slutresultatet så bedömdes det att detta 

val behövde göras. Moralen bakom valet kan gå att ifrågasätta men då infraljud enligt tidigare 

forskning inte har några permanenta eller direkt skadliga effekter så bedömdes det inte vara 

nödvändigt att riskera att resultatet påverkades.  

Deltagarna blev inbjudna till rummet och blev informerad om vad de skulle få göra, fick ta på 

sig en pulsklocka för att mäta vilopuls och sedan svara på en enkät. Denna enkät var utformad 

för att avgöra vilken nivå utav erfarenhet som personen hade med spel och vilka genrer utav 

spel som denne föredrog att spela. En annan sak som evaluerades var även ifall personen 

tränade, rökte, eller drack alkohol då detta kan påverka mätningen utav puls. Efter att enkäten 

hade svarats på så ombads deltagaren att sätta sig ned framför en dator som var förberedd med 

artefakten och fick börja spela. Efter att personen antingen tagit sig igenom spelet från början 

till slut eller att tidsgränsen på 15 minuter hade uppnåtts så blev hen ombedd att slutföra provet 

genom att svara på en fortsättning utav enkäten som var designad att avgöra hur rädd personen 

kände sig och ifall hen känt några fysiska effekter som kalla kårar, rysningar, flimmer i ögonen 

eller illamående.  

7 Analys 

Här kommer resultaten från grupp A och grupp B att redovisas och sedan analyseras var för 

sig, för att sedan jämföras. Detta är för att visa på hur stora skillnaderna var inom grupperna, 

och hur stora de var när man jämför grupp för grupp.  

 



 

25 

7.2 Resultat : Grupp A  

All statistik som förekommer i denna del finns i Appendix A. 

Grupp A fick spela artefakten med en infraljudsvåg i bakgrunden och bestod totalt utav nio 

personer. Åldern på deltagarna kan observeras nedan i grafen 

 

 

Figur 9: Graf över åldern på deltagarna i grupp A   

Den första delen av enkäten mäter faktorer som kan påverka resultaten utav den andra delen av 

enkäten och utav pulsmätningen. Detta innebär saker så som tränings vana, spelvana och antalet 

timmar personen spelade i veckan.  

 

 

Figur 10: Graf över tränings vana för deltagarna i grupp A 

På frågan ifall deltagarna rökte så svarade endast två stycken ja, och då att det var ”ibland” 

eller ”Knappt alls”. Alkohol var vanligare att det användes där alla förutom en deltagare 

medgav att de drack alkohol. Frekvensen var utspritt mellan ”En gång varannan månad” till 

”Ja, varje vecka”. Endast en person svarade nej på frågan.  
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Gällande spelvana på en skala utav 1-10 där 1 var lite spelvana och 10 var stor spelvana så 

svarade två personer 7, en person 8, två personer 9 och fyra personer 10. Detta visar på att alla 

deltagare hade tidigare spelvana och därför uppfyller kriterierna för den sökta gruppen.  

 

 

Figur 11: Spelvana i grupp A  

 

Statistiken visar även att nästan hela gruppen spelade äventyrsspel (77.8%), First person 

shooter (77.8%) och rollspel (77.8%). 66.7% spelade strategispel men endast 11.1% spelade 

skräckspel så även fast en spelvana fanns inom grupp A så var den inriktad på andra genrer än 

den önskade.  

 

Figur 12: Spelgenrer som spelades utav grupp A 
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Figur 13: Antalet timmar spelade i veckan, grupp A 

 

På frågan om hur mycket deltagarna spelade spel varje vecka så var svaret utspritt. Vissa 

testpersoner spelade över 10 timmar varje vecka (33.3%) vilket tillsammans med 8-10 timmar 

var det vanligaste svaret (också 33.3%). Endast en person (11.1%) svarade att de spelar 1-2 

timmar varje vecka. Den andra delen av enkäten undersökte hur rädd personen blivit under 

speltillfället, alla frågor graderas på en skala mellan 1 till 5, där 1 stod för ingen 

rädsla/obehag/stress/orolighet och en känsla för hur spänd stämningen i lokalen var. I motsats 

så stod 5 för hög rädsla/obehag/stress eller orolighet. För att göra det enklare att analysera i 

text så slår jag därför ihop poängen utav dessa frågor för att skapa ett ”obehagsindex” över hur 

spelet och infraljudet fick deltagarna att känna sig. Där högsta poäng varje test kan få är 5 

poäng, och lägsta är 1. Poängen slås sedan ihop så att man kan få ut ett medelvärde för varje 

test, och även för gruppen. Puls visas som medel, min, max. Där medel är medelvärdet på 

pulsen över hela testet, min är det lägsta värdet, och max är det högsta. 

Test Obehagindex Puls  Medel Min Max Kommentar 

1 Medelvärde 3.0     Ingen pulsklocka 

tillgänglig.   

2 Medelvärde 2.6     Puls ej registrerad på 

grund utav tekniskt 

fel  

(Oregelbundna hopp 

där vissa perioder 

inte visar någon puls 

alls) 

3 Medelvärde 2.4  98 79 114  

4 Medelvärde 3.4  81 67 108  

5 Medelvärde 2.4  72 55 115  
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Figur 14: Tabell över resultaten för grupp A angående obehag och puls 

 

Antal personer som uppgav fysiska symptom (Kalla kårar, rysningar, illamående eller  

flimrande skepnader i ögonen) : 4 

 

 

Figur 15: Antalet deltagare som märkte av fysiska symptom 

 

7.3 Resultat : Grupp B  

All statistik som förekommer här finns även i Appendix B.  

Grupp B fick spela artefakten utan att ett infraljud spelades i bakgrunden och bestod utav åtta 

personer. Hälften utav gruppen var mellan 23-26 år gamla (50%, 4 personer), 37.5% av 

gruppen bestod av personer från 18 år upp till 22 års ålder och 12.5% var i zonen mellan 27-

30. Det faktum att Grupp B hade ett större antal personer som var äldre kan leda till en påverkan 

när det gäller avläsning utav pulsen då ålder kan påverka vilopuls, aktivpuls och max puls.  

 

 

 

6 Medelvärde 3.0      67 41 88  

7 Medelvärde 3.2  89 66 123  

8 Medelvärde 3.6  88 59 116  

9 Medelvärde 4.4     Puls kunde ej mätas, 

tekniskt fel. 

Grupp 

resultat 

Medelvärde 3.1  82,5 55,25 110  
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Figur 16: Ålder för grupp B  

 

Angående träning så såg statistiken för grupp B ut på detta sätt. 

 

Figur 17: Tränings vanor grupp B 

 Även detta har potential att påverka pulsen då en mer vältränad person har lägre puls. Fyra av 

deltagarna uppgav att de rökte, två av dessa mer aktivt ”3-5 cigaretter om dagen” och ”2/3 pack 

om dagen”. Detta bör tas med i beräkning då nedsatta funktioner på lungorna kan påverka 

pulsen då syre inte tas upp lika effektivt utav kroppen. Alla deltagare medgav att de drack 

alkohol med relativt jämna mellanrum ”En eller två gånger per vecka”, ”En gång per helg”, ”Ja 

1-3 gånger i veckan”. Ännu en faktor som kan påverka kroppens fysiska resultat.  

 

På frågan om spelvana så svarade deltagarna jämnt utöver spannet 8-10, där tre svarade 10, två 

svarade 9 och tre svarade 8. 
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Figur 18: Spelvana grupp B 

. Kriteriet för en grupp med tidigare spelvana uppnåddes även i grupp B. Precis som i grupp A 

så var det endast en person som spelade skräckspel. Hela gruppen spelade rollspel och 75% av 

gruppen spelade även äventyrsspel. 

  

Figur 19: Spelgenrer som spelades av grupp B 

Det faktum att varken grupp A eller B hade någon större erfarenhet med skräckspel kan leda 

till att vissa resultat blir oklara då det är svårare att bevisa ifall det var infraljudet eller spelarens 

upplevelse under testet som fick individen att bli rädd.  

Test  Obehagindex Puls Medel Min Max Kommentar 

1 2.8  75 59 96  

2 3.4  102 75 136  
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3 1.4  76 60 110  

4 3.2  88 67 126  

5 3.0  88 62 137  

6 3.0  89 71 147  

7 2.4  96 72 112  

8 3.6     Kunde ej avläsas 

Grupp 

resultat 

2.85  87,71 59 147  

Figur 20: Tabell över obehagsindex och puls för grupp B 

 

 

 

Antal deltagare som uppgav fysiska effekter (kalla kårar, rysningar, illamående, flimmer i 

ögonen). 

 
Figur 21: Deltagare grupp B som uppvisade fysiska symptom 

 

7.4 Jämförelse av grupperna  

 

Den första tydliga skillnaden är en skillnad i ålder. Större delen av grupp B var över 23 år, 

medans grupp A låg mellan 18-22. Detta kan vara en del utav förklaringen för varför grupp B 

hade ett högre värde när det gällde pulsmätningarna. Medelvärdet för grupp B var 87.1 slag per 

minut, det lägsta värdet var 59 slag per minut, och det högsta låg på 147 slag per minut. I 

jämförelse med det så hade grupp A endast ett medelvärde på 82.5 slag per minut och ett 

minvärde på 55.25 med max värde på 110 slag per minut.  
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Figur 22: Jämförelse av gruppernas puls värden 

I procent så hade grupp B hade ett 5% högre medelvärde på puls, och ett 33% högre max värde. 

Detta kan bero på att deltagarna i grupp B var äldre, rökte mer frekvent och konsumerade 

alkohol mer frekvent vilket skulle leda till en högre vilopuls och högre max puls.   

 Dock så ansåg grupp A att spelet var mer skrämmande och obehagligt. Det kan vara en 

indikation på att grupp A som spelade med infraljud blev påverkade av ljudet och därför blev 

räddare. Grupp A hade ett medelvärde på 3.1 för det samlade poänget när det gällde enkäten, 

grupp B hade ett medelvärde på 2.85. Tittar man på de individuella testerna så satte grupp A 

fem poäng på tre utav frågorna, nämligen ”Hur stressad känner du dig?”, ”Blev du orolig under 

spelets gång?” och ”Hur tyckte du att känslan i lokalen var?” så märker man att en person har 

svarat fem på alla tre frågor. Detta kan innebära att det högre resultatet inte är en del utav 

trenden för alla deltagare i grupp A utan att poängen blivit ojämna på grund utav att det var en 

så liten grupp. Då testgruppen är så liten så kan höga resultat orsaka en balansskiftning vilket 

gör att grupp A poäng kan ha blivit felaktigt.   

Grupp A hade ett ”obehagsindex” som var 8% högre, vilket i dessa omständigheter nästan kan 

ses som försumligt.  

De fysiska effekterna som skall uppstå vid infraljudsvågor uppvisade sig hos båda grupperna. 

Grupp B som var utan infraljud fick fler rapporter utav fysiska effekter än vad grupp A fick, 

vilket gör det svårt att bevisa att infraljudet hade den önskvärda effekten.  

 

8 Slutsats 

Utfallet utav studien bevisar dessvärre inte frågeställningen. Studien avsåg att undersöka ifall 

infraljud kunde användas för att göra en person mer rädd under tiden som denne spelade 

skräckspel, dock så visar resultatet att så inte behöver vara fallet.  
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Deltagare i grupp A uppvisade enligt enkäterna att de var räddare än deltagarna i grupp B. 

Detta kan innebära att infraljudet hade en märkbar effekt på spelarna och att de därför blev 

räddare. Skillnaden i resultat blev dock endast 8% så ifall det fanns en effekt så var den väldigt 

låg och möjligtvis försumlig. Antydan om att en effekt har uppstått visar dock på att framtida 

studier behövs för att fortsätta att utforska möjligheterna med infraljud. Infraljud är även känt 

för att kunna producera fysiska effekter såsom kalla kårar, rysningar, illamående och flimmer 

i ögonen. Enligt teorin så borde grupp A ha fått en större andel deltagare som rapporterade 

detta. Resultatet var tvärtom där 4 personer från grupp A rapporterade att de känt en fysisk 

effekt under testet. I grupp B så rapporterade 5 deltagare att de kände en fysisk påverkan. Värt 

att begrunda är att frågan kan ha lett till en placebo effekt där deltagaren känner sig tvungen 

till att svara. För att få en klarare bedömning av detta resultat så borde en annan insamlings 

metod ha använts.  

För att bevisa att deltagarna faktiskt blev rädda och även för att markera en grundläggande 

fysiologisk effekt så mättes spelarnas puls. Logiskt sett borde en person som är mer rädd också 

ha en högre puls. Och om man utgår ifrån detta så borde det finnas en koppling där Grupp A 

både var räddare enligt enkäten och hade en högre puls. När man tittar på resultatet så ser man 

att detta in stämmer då grupp B överlag hade en högre genomsnittspuls. Pulsen för gruppen 

som helhet var 5% högre för grupp B än för grupp A. Tittar man även på max pulsen så fanns 

det en markant skillnad då grupp B som helhet hade högre max puls än grupp A. Här fanns det 

en skillnad på hela 33% (147 slag i minuten, kontra 110 slag i minuten). Då puls är beroende 

på ett antal olika faktorer så som ålder, hur vältränad personen är och livs vanor såsom rökning 

eller användning utav alkohol så bör det noteras att den högre pulsen för grupp B kan vara 

resultatet utav individernas livsstilar.     

Det fanns vissa olikheter i gruppen (ålder, träning och livs vanor) som kan påverka resultatet 

när det gäller pulsmätningen. Grupp A hade en större andel deltagare som var yngre, rökte 

mindre och drack alkohol mindre frekvent än grupp B. Alla dessa faktorer kan resultera i att 

grupp B fick ett högre resultat. Ifall testet hade kunnat utföras igen med personer som har 

liknande livssvanor så skulle det kunna bli ett tydligare resultat.  Det finns en tydlig trend 

mellan ålder, rökning och alkohol användning men inga indikationer på att infraljudet var en 

betydande faktor i subjektets upplevelse av obehag. Studien utesluter inte att infraljud kan ha 

en effekt, men insamlad data bevisar heller inte att infraljudet faktiskt påverkade deltagarna.   

Det finns en konsensus inom tidigare studier inom området att infraljud inte har en påverkan 

på alla som blir utsatta för det. Vic Tandys studier Ghost in the machine  och Something in 

the Basement visade båda på att inte alla individer om vistades I samma rum som en stående 

våg blev påverkade. Då det inte finns någon tydlig indikation på vilka som påverkas så kan 

detta också ha varit en påverkande faktor för studien då inte alla som deltog i studien har 

potentialen för att bli påverkade av infraljudet från början.  

En annan studie räknar på att cirka 22% av de som lyssnar på infraljud faktiskt påverkas, ifall 

det ligger någon grund bakom detta belägg så skulle detta innebära att endast fyra av de 

sjutton individer som deltog skulle kunna påverkas utav infraljudet från början.  

Infraljudet kan ha haft en påverkan, men en djupare studie krävs för att avgöra hur stor denna 

påverkan var och om den faktiskt existerade. 
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Vad som faktiskt går att utläsa ifrån studiens resultat är följande :  

1. Infraljud kan ha en påverkan på individer när de spelar skräckspel men en större 

studie med fler deltagare skulle behövas för att kunna bevisa detta.  

2. Kommande studier bör utforska andra metoder för insamling utav data. En 

kvalitativ metod kan vara mer lämplig för att förstå deltagarnas känslomässiga 

tillstånd 

3. Studiens metoder kan ha varit ofullständiga för att bevisa frågeställningen 

4. Det kanske inte finns någon effekt utav infraljud på en person som spelar 

skräckspel då insamlad data inte visar på någon större skillnad mellan 

grupperna. Dock skulle en större studie behövas för att kunna säga något 

definitivt.  

Avslutningsvis så innebär resultatet av studien att för att försäkra sig om ifall infraljud har 

någon faktiskt effekt eller om det inte gör någonting så måste fler studier genomföras.  
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Avslutande diskussion 

9 Sammanfattning 

Studien fokuserade på att utvärdera ifall infraljud hade någon form av påverkan på personer 

som spelar skräckspel. För detta ändamål så analyserades först relevant litteratur inom områden 

och arbetet fortgick därifrån baserat på teorier grundade utav  Tandy och Lawrence (1998) i 

deras studier Ghost In The Machine och Something In The Basement vilka båda pekade på att 

en infraljudston utav 19 Hz var kopplad till hemsökta platser och spöken. Då infraljuds effekter 

inom specifika situationer som till exempel film, eller spel så fyllde studien en funktion i att 

utforska ett tidigare oanvänt område.  

Artefakten byggd för att pröva frågeställningen bestod utav ett kort speltillfälle designat i SCP 

– Containment Breach (2010) ett skräckspel, och en infraljudsgenerator som producerade en 

sinusvåg på 19 Hz.  17 personer deltog totalt i testet och deras upplevelse utvärderades med 

hjälp av en kvalitativ undersökning baserad runt enkäter och mätning utav deltagarens puls. 

Ingen större skillnad mellan de två gruppernas resultat kunde uppvisas.  

I slutändan så gav inte undersökningen några tydliga resultat utan visade snarare att det inte 

finns någon faktiskt påverkan utav infraljud. I diskussionsdelen så tas ett antal faktorer som 

kan ha påverkat resultatet upp då det är svårt att dra några tydliga slutsatser ifrån det faktiska 

resultatet.  

10 Diskussion 

Även med ett antal studier bakom sig och väl dokumenterade effekter utav infraljud så är det 

fortfarande väldigt svårt att bevisa dess påverkan. Endast ett fåtal tidigare studier har 

publicerats och ingen studie som skribenten hittat har faktiskt utforskat infraljuds påverkan på 

personer som spelar skräckspel. Då infraljud även har en relativt låg chans att påverka 

människor så innebär detta att resultaten blir svåra att avgöra ifall det var en effekt som uppstod 

på grund utav infraljudet. Då frekvensen av ett infraljud är så pass lågt som det är (under 20 

Hz) så finns det även väldigt få högtalare som kan producera ljud på den nivån. Speciellt då de 

låga frekvenserna ofta filtreras ut med hjälp utav filter på grund utav att de tar upp onödig 

energi i ljudbilden.  

Några av de saker som kan ha påverkat att resultatet utav studien var svårt att avgöra var bland 

annat  

- Antalet deltagare i studien.  

- Metoden och insamlingen utav data 

- Kvalitén på artefakten  

- Ifall infraljud faktiskt har en påverkan i situationen i fråga  

- Interferens från andra ljud i lokalen/spelet som kan påverka infraljudet  
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Antalet deltagare:  

Det första och största problemet för studien var antalet personer som deltog. Från början var 

målet att minst 40 personer skulle delta i studien. Problem med att uppnå detta ledde till att 

endast 17 personer deltog istället. Som tidigare har nämnts så nämner en studie att endast 22% 

av människor påverkas av infraljud, detta skulle innebära att fyra utav deltagarna påverkades 

av infraljud. Detta tillsammans med det låga antalet av deltagare gör att studien inte fick ut 

tillräckligt många resultat för att göra en ordentlig bedömning utav ifall infraljudet var en 

kontribuerande faktor. En ny studie med fler deltagare skulle kunna bestryka det som studien 

berättar, att infraljud kan ha en påverkan. Eller att infraljud inte har någon påverkan alls. Med 

andra ord, det fanns inte tillräckligt många respondenter för att ge ett tydligt resultat. Ett annat 

problem var även att ingen av deltagarna hade någon större erfarenhet med skräckspel, vilket 

gör resultatet ännu mindre tillförlitligt då det inte finns någon klar indikation på vad det var 

som påverkade deltagarna i slutändan.  

Metoden och insamling utav data:  

I studien användes endast en kvantitativ metod för att kunna komma åt kvantitativ data som 

kan representeras enkelt med statistik. Detta var primärt för att då alla tester utfördes i en lokal 

som måste bokas så fanns det bara vissa timmar som testerna kunde utföras på. För att hinna 

få med så många personer som möjligt så behövdes snabba utvärderingar utav varje test. Ifall 

en kvalitativ metod hade använts så hade detta möjligen skapat en bättre grund för vad varje 

spelare gick igenom under testerna, då intervjuer är mer lämpade för att utvärdera en persons 

mentala tillstånd.  

Kvalitén på artefakten:  

Även ifall artefakten gav den respons som testet krävde (deltagarna blev rädda) så kunde det 

varit mer intressant att använda sig av ett redan existerande spel scenario istället för att designa 

ett unikt. Problemet med spelet som artefakten designades i var att vissa faktorer inte gick att 

kontrollera, till exempel tiden som det tog för monstret att börja jaga spelaren, när vissa ljud 

spelas upp och ifall vissa dörrar smälls igen framför spelaren. Även fast varje sak är ganska 

liten för sig så ledde detta till att alla spel scenario inte var exakt likadana utan endast väldigt 

lika varandra. Ifall ett redan existerande spelscenario som var mer linjärt hade använts eller 

ifall speltillfället designats i en plattform där skaparen har full kontroll över all faktorer så hade 

detta kunna leda till en mer identisk upplevelse för varje deltagare. 

Infraljuds effekter: 

Tidigare studier visar på att infraljud skall ha en effekt på människan men förhållanden som 

det har testat i har varit ganska så annorlunda. Utrustningen som organisationer som N.A.S.A 

har tillgång till är betydligt mycket starkare än vad denna studie kunde använda sig av. Detta 

gör det svårt att avgöra ifall det finns någon effekt eller om den kommer vara användbar för 

privatpersoner. Potentiellt så skulle det även kunna påverkas ifall utrustningen som fanns 



 

37 

tillgänglig inte kunde producera tillräckligt höga volymer eller ljudvågor starka nog att påverka 

individen.  

Interferens:  

Då infraljudet inte är den enda ljudvåg som befinner sig i rummet så kan den ha krockat och 

påverkats av andra ljud (ljud från spelet, bakgrundsljud i lokalen). Detta skulle kunna innebära 

att infraljudet inte fått den effekt som ville uppnås i studien. Ett annat problem skulle vara ifall 

tidigare studier som påvisat effekter inte endast beror på infraljudet i sig, utan en kombination utav 

infraljudet och andra våglängder som förekommer på platsen. 

 

11 Framtida arbete 

Även fast resultaten som producerades inte gav en definitiv slutsats för att bevisa 

frågeställningen så banar den vägen för framtida studier. Med mer resurser och annan 

utrustning så skulle bättre och mer konkreta resultat kunna produceras där man till exempel får 

ett svar på vad som sker i människokroppen och hjärnan när den utsätts för infraljud eller ifall 

det inte finns någon effekt att tala om. Andra områden som forskningen är applicerbar på är 

kommersiella projekt där det finns tillgång till större områden för testning och bättre utrustning 

så som EEG scanners för elektrisk aktivitet i hjärnan.. Till exempel interaktiva vandringar 

(Spökhuset Gasten) så skulle infraljud  eller kanske inom VR-teknologin (Virtual reality) där 

spelaren rör sig på en större yta och inte sitter framför en skärm för att spela. Studien 

uppmuntrar även användandet utav andra frekvenser. I detta fall så användes en sinus ton på 

19 Hz som infraljud. Med annan utrustning så skulle lägre frekvenser kunna nås och användas 

för att experimentera med infraljuds effekter. Ifall andra tester skulle ta vid där den här slutade 

så vet man att frekvensen 19 Hz redan har testat och kan i det fallet välja en annan frekvens för 

att avgöra ifall det blir en större effekt eller om frekvensen inte spelar någon roll. Intressant 

vore även att testa ifall infraljud har någon påverkan i andra typer av situationer.  

För en privat person så är det sällan som den typen av utrustning skulle köpas in, vilket gör det 

svårare att använda infraljud inom spel för kommersiellt bruk. Det är även sällan som en individ 

skulle vilja spela spel i ett sådant högtalarsystem då många föredrar att använda hörlurar. . 

Detta gör det svårare att hitta någon form av användning för infraljud även ifall en studie skulle 

bevisa dess effekt.  Inom film så är det enklare att använda då en biosalongs utrustning 

vanligtvis kan generera frekvenser som är så pass låga att infraljud blir användbart. Som privat 

person så är det tvivelaktigt att man skulle få anledning till att införskaffa den typen av 

utrustning. Ifall infraljud skall kunna användas på det personliga planet så kräver detta scenario 

utveckling utav billigare utrustning som skall kunna producera den typen utav ljud som krävs.  
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 Även fast resultatet utav studien inte innebar några världsomvälvande avslöjanden om 

infraljuds natur eller dess effekter så fungerar fortfarande studien som ett språngsteg för de som 

vill fortsätta att studera fenomenet. Fortsatta studier skulle även vara bra för spelindustrin då 

ett bevis på frågeställningen i studien skulle innebära att ljuddesigner och musiker skulle få 

nya verktyg att kunna arbeta med för att förstärka upplevelsen inom skräckspel eller snarare 

spel överlag. På kort sikt skulle detta kunna innebära att infraljud börjar implementeras som ett 

verktyg inom spelindustrin, på lång sikt ifall en effekt kan bevisas så skulle ljudindustrin få 

anledning till att utveckla nya typer av utrustning anpassat för att kunna skapa och generera 

infraljud för privat personer i kommersiellt bruk.  

Ifall studier skulle utföras med bättre utrustning som kan påvisa en tydlig fysiologisk effekt där 

man får belägg för att hjärnan och kroppen påverkas så skulle det även kanske finnas nya 

applikationer inom medicin, psykoakustik eller ljud terapi. På sådant sätt så vore det även 

intressant för andra ämnen att utforska infraljuds potential och för att bevisa ifall det faktiskt 

finns några effekter som kan användas.  

Avslutningsvis så finns det mycket potential inom området men fler och större studier krävs 

för att avgöra ifall det kommer att fungera som ett verktyg inom framtiden eller ifall det inte 

har någon effekt som är värd att nämna.  
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Appendix A: Statistik grupp A  

 

 
 

 
 

 

 

Appendix B: Statistik grupp B  

 

 

 
 

Appendix C:  Pilotstudie  

 

 

Tidstämpel Ålder Träningsvanor Röker du? Om ja, hur ofta? Dricker du alkohol? Om ja, hur ofta? Spelvana Genrer utav spel Hur många timmar i veckan spelar du? 

5/9/2016 15:28:55 Ingenting Nej Väldigt sällan 10 Äventyrsspel, Fps (First person shooter), RollspelMer än 10

5/9/2016 16:06:20 23-26 Tränar måttligt ibland ibland 10 Äventyrsspel, Strategi spelMer än 10

5/10/2016 10:48:47 18-22 Tränar ofta Knappt alls Ja, två gånger i månaden ungefär. 7 Äventyrsspel, Rollspel 1-2

5/10/2016 13:00:42 18-22 Normal aktivitet Nej Ja, ibland. Någon/några ggr i månaden 10 Äventyrsspel, Strategi spel, Fps (First person shooter), Rollspel5-7

5/10/2016 13:29:26 23-26 Tränar måttligt Nej Ja, varje vecka 9 Äventyrsspel, Skräckspel, Strategi spel, Fps (First person shooter), Rollspel5-7

5/10/2016 13:58:34 23-26 Normal aktivitet Nej Ja, dock sällan. Någon gång i månaden högst. 7 Strategi spel, Fps (First person shooter)Mer än 10

5/10/2016 14:29:12 18-22 Tränar ofta Nej 1 gång varannan månad 8 Äventyrsspel, Fps (First person shooter), Rollspel8-10

5/10/2016 15:08:52 18-22 Normal aktivitet Nej! Någon enstaka gång i månaden som högst! 10 Strategi spel, Fps (First person shooter), Rollspel8-10

5/12/2016 13:16:26 27-30 Normal aktivitet Nej Nej 9 Äventyrsspel, Strategi spel, Fps (First person shooter), Rollspel8-10

Hur rädd kände du dig under speltillfället?Hur obehagligt tyckte du att spelet var? Hur stressad kände du dig?Blev du orolig under spelets gång?Hur tyckte du att känslan i lokalen var?Var det något som stod ut i upplevelsen?Fysiska symptom

2 4 2 2 5 No monster :(

3 3 2 3 2

2 2 3 2 3 Det ramlade ner en man från taket. Ibland var det blod på golvet. Möjligtvis relaterat. Äckligt! Blev förvånad när han trillade ner. Det kom också nån snubbe gående mot mig och han var förvånansvärt lugn och det tyckte jag inte alls om.Rysningar

3 4 3 4 3 Dörren som öppnades av sig själv. När man drogs mot objektet i lådan av sig själv.Kalla kårar

2 2 2 3 3 Nej

3 4 2 3 3 De döda kropparna

2 3 4 3 4 Mindre läskigt utan hörlurar. Obehagligt när karaktären styrdes automatisktRysningar

4 3 3 3 5

4 4 5 5 4 Inget som stod ut. Rysningar, Kalla kårar

Tidstämpel Ålder Träningsvanor Röker du? Om ja, hur ofta? Dricker du alkohol? Om ja, hur ofta? Spelvana Genrer utav spel Hur många timmar i veckan spelar du? 

5/10/2016 10:32:43 18-22 Tränar måttligt Nej Ja, ute på fester eller barer 10 Äventyrsspel, Rollspel 8-10

5/10/2016 15:53:21 23-26 Tränar ofta Dagligen 1x/vecka 8 Äventyrsspel, Strategi spel, Fps (First person shooter), Rollspel3-5

5/10/2016 16:21:11 18-22 Normal aktivitet Nej En eller två gånger per vecka 10 Äventyrsspel, Skräckspel, Fps (First person shooter), RollspelMer än 10

5/11/2016 10:30:26 23-26 Tränar ofta Varannan vecka. 10 Äventyrsspel, Strategi spel, Fps (First person shooter), RollspelMer än 10

5/11/2016 13:26:57 23-26 Tränar ofta nej En gång per helg 8 Strategi spel, Fps (First person shooter), Rollspel1-2

5/11/2016 14:29:34 18-22 Tränar måttligt ja, 3-5 cigaretter om dagenja, 1-3 ggr i veckan 8 Äventyrsspel, Fps (First person shooter), RollspelMer än 10

5/11/2016 15:25:29 23-26 Tränar ofta 2/3 pack om dagen Varannan helg 9 Rollspel Mer än 10

5/11/2016 16:02:32 27-30 Ingenting en cigg varje fredag en dag i veckan 9 Äventyrsspel, Strategi spel, Rollspel5-7

Hur rädd kände du dig under speltillfället?Hur obehagligt tyckte du att spelet var? Hur stressad kände du dig?Blev du orolig under spelets gång?Hur tyckte du att känslan i lokalen var?Var det något som stod ut i upplevelsen?Fysiska symptom

2 2 3 3 4 Mannen som drog ner i ett hål av en varelse. Plötslig musik.Kalla kårar

4 2 4 2 5 nej Rysningar, Ögonen

1 2 1 1 2

3 3 4 4 2 När man fastnade vid objektet, komposition-biten, Satte stress i upplevelsen.Rysningar

2 2 4 3 4 Skriva noter i sitt eget blod. Förstod inte vad jag skulle göra...

2 4 1 3 5 Rysningar, Kalla kårar

2 2 3 3 2 Chockerande plötsligt ljud i spelet, Lamporna

3 3 4 4 4 Illamående

Tidstämpel Ålder Träningsvanor Röker du? Om ja, hur ofta? Dricker du alkohol? Om ja, hur ofta? Spelvana Genrer utav spel Hur många timmar i veckan spelar du? 

4/15/2016 14:26:35 21 Tränar måttligt Nej Ibland, helger. 9 Äventyrsspel, Fps (First person shooter), Rollspel8-10

4/15/2016 15:04:01 19 Ingenting Ja Relativt ofta 7 Strategispel, Rollspel, Fps (First person shooter)Mer än 10
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Enkäterna : Sida 1  

 
 

 

Hur rädd kände du dig under speltillfället?Hur obehagligt tyckte du att spelet var? Hur stressad kände du dig?Blev du orolig under spelets gång?Hur tyckte du att känslan i lokalen var?Var det något som stod ut i upplevelsen?Fysiska symptom

3 2 4 3 5 Ja, konstig ljus i lokalen

2 1 1 2 3 Nej
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Sida 2 :  

 

 


