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Abstract 

Binaural beats är den subjektiva upplevelsen hos någon som, genom 
hörlurar, exponeras för en ton i ena örat och en ton på en annan frekvens i 

det andra. Somliga förnimmer differensen mellan de två tonerna som en 
tredje ton, andra upplever det mer som en spänning. Med hjälp av EEG 
(Elektroencefalografi), vilket mäter hjärnans elektricitet, har påvisats att det 

går att reglera hjärnrytmen med hjälp av binaural beats. Det audiella 
fenomenet förekommer i hjärnforskning inom sömn, meditation och 

kognition. Vidare har det föreslagits som behandlingsmetod och hjälpmedel 
vid diagnostisering av vissa neuropsykiatriska besvär. Denna konstnärliga 
studie utforskar tillämpningen av binaural beats i musikproduktion och 

musiklyssnande. Det primära syftet är att undersöka om binaural beats kan 
fungera som ett verktyg inom musikproduktion. Påverkar användandet av 
binaural beats musikskaparen i den konstnärliga processen? Har binaural 

beats potential att platsa som ett användbart redskap i den musikaliska 
verktygslådan? Påverkar förekomsten av ett integrerat binaural beat i ett 
musikstycke lyssnarens upplevelse på något sätt? Detta har har 

metodologiskt undersökts genom att komponera musik innehållande 
binaural beats. Processen har dokumenterats löpande varvat med reflektion 
för att åskådliggöra om eller hur det har influerat förloppet. Sedan har delar 

av detta musikaliska material prövats på testpersoner, i en mindre 
enkätstudie byggd på självskattning, för att se om förekomsten av binaural 
beats förändrar lyssnarens upplevelse på något vis. Binaural beats påverkade 

den konstnärliga skapandeprocessen då det genererade inspiration under 
arbetet. Om det beror på de effekter binaural beats tros ha på hjärnan eller 
om kreativiteten stimulerades av det faktum att dessa ljud var ett nytt 

element i det egna musikskapandet kan diskuteras. Resultaten av studiens 
lyssningsexperiment indikerar inga förändringar hos lyssnarnas upplevelse. 
Däremot har det gett upphov till idéer kring hur liknande tester skulle kunna 

utformas för att leda till mer användbara data. De vaga tendenser som 
förekom skulle kunna vara intressanta att undersöka i en mer omfattande 

studie. 

Nyckelord: Binaural beat, binaural beat music, brainwave music, brainwave 
production, music production, sound design, brainwave. 
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Inledning 
Skulle rön inom hjärnforskningen kunna vara behjälpliga för musikskapare i deras utövande? 

Föreställ dig att det skulle finnas typer av ljud som med vetenskapliga belägg kan fungera 

som en hemlig ingrediens för musikproducenten. Det skulle kunna ge upphov till inspiration 

som skulle gynna skaparprocessen. Tänk om denna hemliga ingrediens dessutom skulle 

förhöja lyssnarens upplevelse. Detta är precis vad mitt projekt handlar om. Idag är binaural 

beats förmodligen det närmsta man kan komma till en sådan audiell krydda och det är precis 

därför det har väckt mitt intresse. På svenska förekommer termen binurala rytmer men här har  

jag valt att hålla mig till det mer internationella och allmänt vedertagna  begreppet binaural 

beats fortsättningsvis. För läsarens behållning av texten och förståelse för arbetets syften blir 

det nödvändigt att inleda med att reda ut vad binaural beats är och hur det fungerar. Därefter 

kommer vi återgå till personliga incitament, syften och tillvägagångssätt för projektet i fråga. 

Bakgrund 

Fenomenet binaural beats är inte någon ny upptäckt. Den som först ska ha presenterat idéen 

om vår hjärnas subjektiva perception av binaural beats var den tyska forskaren H.W Dove 

1839. Men det var inte förrän långt senare, på 1970-talet, som biofysikern Oster tog sig an att 

förklara företeelsen mer utförligt, i en avhandling för tidskriften Scientific American, där han 

kopplade observationer från tidigare studier med resultat av egna experiment. I artikeln 

beskriver Oster (1973) att binaural beats kan upplevas med hjälp av ett par hörlurar där två 

olika toner, lägre än 1000 Hz, spelas upp i vardera öra. Tydligast beat uppstår om de två 

bärande frekvenserna ligger kring 440 Hz. Ett hörbart beat uppstår enligt Oster endast om 

frekvensskillnaden mellan de två tonerna inte överstiger 30 Hz. Skillnaden mellan de två 

tonerna avgör hur frekvent binaural beat som uppstår. Det innebär att om vi har en ton på 200 

Hz i ena örat och en på 210 Hz i det andra får vi ett binaural beat på 10 Hz. Ju större 

frekvensskillnad mellan de två tonerna ju hastigare beat och vice versa. På nästa sida finns en 

figur som mycket förenklat visar korrelationen mellan frekvensdifferensen i vänster och höger 

öra och vilket binaural beat som uppstår i hjärnan. 
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Binaural beats skulle förmodligen bara förblivit en gammal kuriositet om inte Oster 

aktualiserat och åter lyft dess relevans för framtida forskning. Utöver att uppmuntra till 

fortsatta undersökningar av fenomenet menade han att det fanns mycket som indikerade att 

binaural beats skulle kunna användas som en resurs vid diagnostisering och behandling av 

vissa neuropsykiatriska besvär. Efter Oster’s artikel har forskare inom olika discipliner 

världen över intresserat sig för ämnet. I en polsk studie (C. Kasprzak, 2011) bekräftar man att 

EEG-mätningar visar att hjärnvågorna kan regleras med hjälp av binaural beat. Även om man 

fann att dess inverkan varierade i styrka beroende på vilken frekvens man exponerade 

försökspersonerna för så ansåg man fortfarande att resultatet var tydligt. Hjärnorna hos 

försökspersonerna uppvisade då en spontan elektrisk aktivitet med samma frekvens som de 

beat som spelades upp. Trots att många andra studier, utförda med EEG, rapporterat om 

liknande upptäckter så finns det också forskning som kommit fram till motsatsen. Det vill 

säga att binaural beats alltså inte inte verkar kunna reglera våra hjärnvågor. Exempelvis kunde 

man i en spansk studie (López-Caballero & Escera, 2017) utförd med EEG inte finna några 

samband alls mellan hjärnans aktivitet och olika binaural beats. Till skillnad från tidigare 

experiment kunde man inte heller fastslå några autonoma responser, såsom svettutsöndring 

eller förändrad hjärtfrekvens, vid exponering av binaural beat. 
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Figur 1: Summan av differensen hos tonerna i höger och vänster öra utgör ett binaural beat med 
samma värde. Källa: Nutrishatives.com (u.å.)




Holmes Atwater (1997, s.6) beskriver hur binaural beats är vår subjektiva upplevelse av det vi 

hör och alltså inte faktiska ljudvågor som finns i luften och färdas in i våra hörselorgan. 

Själva ”svängningen”, eller det beat vi uppfattar uppstår alltså först inuti vårt huvud. Oster 

(ibid) skriver att binaurals beat uppstår till följd av perceptionen i hjärnans olika delar och 

dess samspel. Vidare skriver han att hjärnans främsta redskap för att identifiera riktning av 

ljud, i synnerhet de som ligger på lägre frekvenser, bygger vår upplevelse av fas. Alltså den 

tid det tar för ett ljud att nå vårt andra öra efter att det nått det öra som är närmast ljudkällan. 

Oster förklarar att det är samma fasskillnad som uppträder vid binaural beats och att det är 

därför man förnimmer en känsla av ”puls” eller ”rörelse”. 

I hjärnan finns två hörselcentrum. Ett i vardera hjärnhalva. Båda hörselcentrum tar emot 

ljudet från båda öronen. Vid exponering för binaural beats menar man därför att hjärnan kan 

börja resonera med pulsen som upplevs. Somliga hävdar till och med att detta leder till att 

hjärnhalvorna bistås i sin synkronisering. Detta är varför det finns dem som påstår att binaural 

beats kan förbättra hjärnans kognition, då ju konfigureringen mellan höger och vänster 

hjärnhalva är grundläggande. Figuren nedan visar hur ljudet från vänster öra även registreras i 

höger hörselcenter och vice versa. 
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Figur 2: Hjärnans perception av ljud. 

Källa: Heeger, D. (2006)




Strax ska vi titta lite närmare på vad som varit min personliga drivkraft genom arbetet. 

Därefter kommer jag i redogöra för mina huvudsakliga syften med projektet men först ska vi 

se vilka typer det finns av binaural beats. Oftast delas de in i 5 kategorier. Gamma-, beta-, 

alpha-, theta- och delta-beat. Dessa frekvenser återfinns även i den mänskliga hjärnan och 

förknippas då framförallt med följande sinnesstämningar: 

- Gamma (~ 30-) - Förhöjt fokus och kognition eller ångest. 

- Beta (~14-30 Hz) - Vakenhet, problemlösning och koncentration. 

- Alpha (~8-14 Hz) - Välbehag och ett avslappnat fokus. 

- Theta (~4-8 Hz) - REM-sömn, meditation eller avslappning. 

- Delta (~0.1-4 Hz) - Djupsömn. 

Personligt incitament 

Så länge jag kan minnas har jag haft en fascination för psykologi. Under de senaste åren har 

även mitt intresse för hjärnan och forskning på området väckts. Jag visste redan inledningsvis 

att mitt projekt på något sätt skulle involvera implementering av oväntade ljud eller på annat 

sätt innebära experimenterande med ljudbilden. Helst skulle det även vara kopplat till 

hjärnans perception på något vis. I uppstarten av projektet prövade jag därför att göra musik 

innehållande olika audiella fenomen och ljudvillor såsom ASMR och shepard’s tone. Jag 

experimenterade även med olika former av brus som bland annat sägs kunna förbättra 

koncentrationen hos exempelvis barn med ADHD. Det var under sökandet efter information 

om sådan typ av ljuddesign jag snubblade över binaural beats. Något jag hört talas om 

tidigare med inte visste speciellt mycket om. Det var mängden artiklar och avhandlingar, som 

fanns att läsa på ämnet, samt att det hade en utpräglad anknytning till hjärnforskning som 

väckte min geist. Hittills har jag dessvärre inte funnit några tidigare studier om binaural beats 

av liknande karaktär som den jag önskade genomföra. Den forskning som finns är 

övervägande ur ett neurologiskt eller psykologiskt perspektiv. Men det är också just därför det 

har varit intressant att undersöka hur binaural beats kan påverka dels den konstnärliga 

processen hos mig som musikskapare men också upplevelsen hos den som lyssnar på 

resultatet. 
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Syfte 

Det primära syftet med projektet har varit att undersöka om binaural beats kan vara ett 

användbart verktyg i musikproduktionen för mig som musikskapare. Syftet med studiens 

pilottest har framförallt varit att få en fingervisning om hur framtida liknande tester bör 

utvecklas. Utöver det fanns intentionen att undersöka om förekomsten av binaural beats i 

musiken jag skapat på något sätt påverkade testpersonernas upplevelse av musiken. Mitt 

personliga ändamål har varit att förvärva en fördjupad kunskap om mänsklig perception av 

ljud kopplat till binaural beats. 

Frågeställningar 

Nedan har jag formulerat de frågeställningar som är projektets mest elementära. 

- På vilket sätt kan användandet av binaural beats påverka mig som musikskapare 

och min konstnärliga process? 

- Har binaural beats potential att platsa som ett användbart redskap i min 

musikaliska verktygslåda?  

- Påverkar förekomsten av ett integrerat binaural beat i ett musikstycke lyssnarens 

upplevelse på något sätt? 

Avgränsningar 

Projektet har varit av en konstnärligt utforskade karaktär och bör därför betraktas som ett 

experimentellt sökande snarare än en jakt på någon exakt vetenskap. Avsikten har alltså inte 

varit att försöka bevisa att upplevelsen förändras av ett musikstycke beroende på om det 

innehåller binaural beats och inte. Däremot önskar jag lyfta frågan och bredda 

användningsområdet för binaural beats. Tanken har varit att laborera med binaural beats som 

en potentiell färg att addera till den musikaliska paletten i utövandet. Det blygsamma 

experiment som gjorts på lyssnare bör ses som en förstudie och fingervisning om ämnets 

utsikter att undersökas vidare. Dessutom kan det vidareutvecklas och fungera som ett 

underlag för utformandet av fler tester. Arbetet gör på så vis inte anspråk på att vara någon 

vetenskaplig studie i ordets traditionella bemärkelse. 
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Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Under mina förundersökningar har jag, som tidigare nämnts, inte funnit några avhandlingar 

vars karaktär påminner om upplägget för detta projekt. Därför har jag blickat mot studier 

gjorda inom andra discipliner. Det har inneburit att jag varit tvungen att ta avstamp i 

forskning som helt har saknat konstnärliga eller musikaliska aspekter. I detta kapitel har jag 

samlat och resumerat några exempel på hur forskning om binaural beat ofta brukar te sig. Jag 

har valt ut dessa eftersom jag menar att de är relevanta för projektet och någorlunda 

representativa för den forskning som bedrivits i dagsläget. 

Tidigare forskning 

Här följer i korthet ett antal medicinska och psykologiska studier gjorda med binaural beat 

som underbygger hur olika kategorier av beat är användbart för att uppnå olika 

sinnestillstånd. Det är bland annat utifrån slutsatser man dragit av dessa som jag har utformat 

enkäten som återges i nästa kapitel. 

Binaural beats avslappnande inverkan 

I en studie publicerad på Frontiers in Pshychology (2014) undersökte man binaural beats 

autonoma inverkan hos en grupp universitets studenter. Typen av beat som prövades var theta 

och deltagarna fick lyssna i 20 minuter på en ljudfil där de två bärande tonerna som utgjorde 

ett binaural beat varierade över tid inom frekvensregistret i 4-7 Hz. Det visade sig då att de 

studenter som exponerats för binaural beat upplevde en påtagligare avslappning, i jämförelse 

med placebo-gruppen, både sett till HRV-värden (Heart Rate Variability) och 

självrapportering.  

Oro och ångest är en vanlig orsak till psykiskt lidande hos patienter under pågående 

ögonkirurgi då man vanligtvis är vaken under operationen. Därför bestämde sig en grupp 

forskare för att undersöka om musik med och utan binaural beat skulle kunna lindra dessa 

patienters mentala stress. Man genomförde därför ett experiment på 141 personer medan de 

genomgick ögonkirurgi. I studien som publicerades i den medicinska tidskriften Medscape 

(2016) kommer de fram till att musik både med och utan binaural beat hade en betydande 
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inverkan på patienternas välbefinnande i jämförelse med kontrollgruppen som endast 

förseddes med hörlurar utan ljud. Experimentet visade dessutom att de personer som fått 

lyssna på musik innehållande binaural beat även fick en signifikant reducerad hjärtfrekvens. 

Binaural beats inverkan på minne och kognition 

Kraus och Porubanová (2015) har gjort en studie på 50 studenter där de undersökte om man 

med hjälp av binaural beat alpha kunde öka kapaciteten hos försökspersoners arbetsminnen. I 

detta experiment delade man in deltagarna i två grupper varav båda fick lyssna på havsljud 

innan de fick utföra ett test speciellt utformat för att mäta arbetsminnets förmåga. Enda 

skillnaden var att den ena gruppen också fick höra ett binaural beat på 9,55 Hz simultant med 

havsljuden. Studien kom fram till att förekomsten av binaural beat alpha höjde arbetsminnets 

prestation signifikant hos de medverkande. 

Kennerly (1994) skriver att hans tester indikerar att binaural beat beta kan höja 

minnesförmåga, uppmärksamhet och koncentration hos en individ. Detta framkom av minnes- 

och kognitionsteser, genomförda på 50 deltagare, som bland annat gick ut på att 

försökspersonerna skulle memorera en lista med ord. Därefter delade man in dem i två 

grupper. Den ena gruppen fick lyssna på instrumental musik medan den andra fick lyssna på 

samma musik men med ett binaural beat beta integrerat. Prestationen hos de testpersoner vars 

musik innehållit binaural beats förbättrades medan resultaten hos de som fått lyssna utan var 

mer eller mindre oförändrade.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Lilja (2015, s. 58) skriver i sin bok Konst, Forskning, Makt att det inte finns några generella 

metoder när det kommer till konstnärlig forskning. Det är bland annat varför jag funnit det 

snårigt att formulera och motivera några givna teoretiska utgångspunkter. Därför kommer jag 

att nöja mig med att beskriva mitt perspektiv och utgångspunkt med egna ord. 

Min föresats har varit att undersöka hur observationer beträffande binaural beats, från andra 

discipliner, kan bidra till mitt musikaliska utövande. Som tidigare har nämnts har projektet 

varit av konstnärligt utforskade karaktär. Intentionen med arbetet är att väcka idéer om 

binaural beats olika användningsområden och tillämpning i ljudproduktion snarare än att föra 

i bevisa att implementeringen i musik har någon mätbar påverkan hos lyssnaren. Däremot har 

jag entusiasmerats av de neurologiska och psykologiska experiment som hittills har påvisat att 

binaural beats under rätt förhållanden kan ha en evaluerbar effekt. Trots att dessa rön inte är 

helt oemotsagda och har dementerats av vissa forskare så är dessa ljudfenomen alltjämt 

tillräckligt intressanta att utforska även i en konstnärlig kontext. Mitt perspektiv är alltså 

konstnärligt och analysen baseras på egna reflektioner som uppkommit under arbetets gång. 

Detta ligger i linje med det konstnärliga tillvägagångssätt där gränsen mellan praktik och 

metod inte är lika tydlig som den traditionellt sett brukar vara.  
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Metod och genomförande 
Huvudsakligen har projektet bestått av två delar. Den första bygger på den egna musikaliska 

processen där jag aktivt har försökt notera huruvida användandet av binaural beats påverkat 

skapandet på något vis. Den andra delen har gått ut på att se om testpersoner upplevt ett och 

samma material annorlunda beroende på om det innehållit binaural beats eller inte. Nedan 

beskrivs hur jag gick tillväga i musikskapandet med binaural beats. Därefter kommer en 

redogörelse för hur lyssnarnas upplevelse prövades. 

Skapa musik med binaural beat 

Projektets ena del har handlat om att skapa musik innehållande binaural beats. Denna fas 

resulterade i ett antal kortare musikstycken och två längre låtar. I texten kommer jag hålla mig 

till att beskriva arbetet med de två senare. Under tiden dokumenterade jag arbetet löpande för 

att för egen räkning kunna identifiera när och hur arbetet tog en, för mig, ny riktning på grund 

av det nya inslaget. Innan jag satte igång att komponera något valde jag att bekanta mig lite 

mer med själva fenomenet. Det första jag gjorde var att exponera mig för olika sorters 

binaural beats för att se hur det kändes och om jag kunde uppfatta några av de förnimmelser 

jag hört andra beskriva. Till min förvåning kunde jag faktiskt känna svängningen eller 

vibrationen mellan de två tonerna väldigt tydligt. Min föreställning hade varit att det snarare 

var något jag skulle höra men inte känna fysiskt som en rörelse. Det skulle nästan kunna 

beskrivas som en kittling i örat och huvudet. Efter att ha botaniserat bland olika typer av beat 

var jag tvungen att rent praktiskt ta reda på hur jag skulle använda dem i musiken. Eftersom 

jag ville addera binaural beats i musiken utan att det skulle vara allt för påtagligt behövde jag 

komma på ett sätt att bädda in det på ett tillfredställande sätt i ljudbilden. För att åstadkomma 

det lät jag dessa ljud ligga nära basen frekvensmässigt så att de mer eller mindre, i 

kombination, skulle skulle upplevas som ett och samma ljud. Dessutom visste jag att binaural 

beats behöver placeras under 1000 Hz för att ha önskad effekt (Oster, 1973). Alltså var det 

passande inbegripa dessa ljud som en del av basen. Denna strategi var gemensam för de båda 

låtarna som vi kommer koncentrera oss på fortsättningsvis. Nu följer beskrivningar av hur jag 

gick tillväga med respektive musikstycke då både arbetssätt och typ av beat skilde sig mellan 

låtarna. 
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Vacuum (Delta beat) 

Vid en fösta anblick upplevde jag att delta beat, vars motsvarande hjärnfrekvens associeras 

med djupsömn (se s.4), var det mest behagliga att lyssna på. Det skulle kunna bero på att 

svängningen är mindre dramatisk i ett delta beat då intervallet är 0.1- 4 Hz, vilket gör det till 

den kategori där tonen i höger och vänster öra ligger närmast varandra. Det innebär 

naturligtvis också att delta beat svänger, eller pulserar, långsammare än de övriga 

kategorierna. 

I arbetet med Vacuum lyssnade jag inledningsvis på delta beat en stund och kände efter om 

jag fick några bilder eller spontana associationer. Den kroppsliga upplevelsen påminde mig 

motsägelsefullt nog om hur absolut tystnad känns. En sådan tystnad som är så påtaglig att den 

nästan upplevs som högljudd. Det gav mig en ödesmättad känsla. Framför mig såg jag en 

apokalyptiskt stad med övergivna byggnader och tomma gator. Jag spann vidare på det temat 

och lät låten skildra ett ragnarök där hungriga oidentifierade varelser tagit över och jagat folk 

ur sina hus och hem. 

I detta fall angrep jag tillämpningen av binaural beats genom att göra ett sampler-instrument. 

För varje ton i samplern spelade jag in två rena separata sinustoner med hjälp av test-

oscillatorer. Jag valde ett intervall på 2 Hz eftersom jag ville få till en så ren ton som möjligt. 

Tonerna panorerades hela vägen ut åt höger och vänster för att få effekten av binaural beat. 

Bilden visar ett exempel på hur 

jag ställde in test-oscillatorerna 

och kontrollerade tonhöjd för att 

spela in och använda i samplern. 

Även om denna metod var något 

tidskrävande i och med förarbetet 

som krävdes så tillät den att jag 

kunde improvisera obehindrat 

med hjälp av sampler-

instrumentet. Produktion och låt 

kunde växa fram i symbios.  
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Bild 1: Inspelning av sinustoner. Källa: Eget material



Quick fix (Alpha beat) 

Efter att ha jobbat med delta beat var jag angelägen att pröva något nytt och valde därför 

medvetet att inte göra musik med theta beat eftersom även denna typ av beat är kopplad till 

hjärnans frekvenser under sömnen. För nästa produktion valde jag därför att arbeta med ett 

alpha beat på 10 Hz, vars motsvarande hjärnfrekvens associeras med välbehag och ett 

avslappnat fokus (se s.4). Jag insåg ganska snart att det skulle bli mer svårarbetat än delta beat 

då intervallet mellan tonen i höger och vänster öra är betydligt större. Det gör att det ur ett 

musikaliskt perspektiv är utmanande och intressant men stundvis kan det uppfattas som falskt 

eller disharmoniskt. Att frekvensspannet är så mycket större i ett apha beat än i ett delta beat 

medförde att det var besvärligare att bädda in i ljudbilden på ett diskret sätt. Vissa toner var 

knepigare än andra och speciellt de som låg högre upp i frekvensregistret eftersom de blev 

distinktare. Jag transponerade ner de partier som inte blev allt för dova en oktav ner och sedan 

mixade jag in det med resten så gott det gick. 

I arbetet med Quick fix valde jag på sätt och vis ett mindre intuitivt tillvägagångssätt. Här 

bestämde jag på förhand den harmoniska uppbyggnaden och höll mig praktiskt taget helt till 

den. Därefter spelade jag in sinustoner med ett intervall på 10 Hz och panorerade ut dem helt 

till höger och vänster. På så sätt var jag inte tvungen att spela in en stor mängd sinustoner som 

ändå inte skulle behövas senare. 
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Lyssnarens upplevelse av binaural beat - undersökning 

I lyssnings-experimentet deltog fyra masterstudenter i musikproduktion från årskurs ett och 

en professor i musikproduktion. Samtliga stationerade vid Kung. Musikhögskolan i 

Stockholm. De fem medverkade delades upp i två grupper med 2 respektive 3 testpersoner i 

vardera. Deltagarna instruerades att lyssna med hörlurar på ett akustiskt utdrag ur låten 

Vacuum som innehöll ett binaural beat på 2 Hz (Delta). Stycket som presenterades var en 

minut och tjugofyra sekunder långt. Därefter ombads de att svara på en enkelt utformad enkät 

byggd på självskattning som jag går närmare in på alldeles strax. Testet genomfördes vid tre 

tillfällen med minst ett par veckors mellanrum. De ljud som genererade binaural beats i 

originalet (Ljudexempel B) ersatte jag med ett reproducerat ljud i en kopia (ljudexempel A). 

Detta var för att musiken skulle upplevas som så oförändrad som möjligt. Vid första tillfället 

fick grupp 1 höra stycket helt utan binaural beat (Ljudexempel A) medan grupp 2 fick lyssna 

på materialet med binaural beat delta (Ljudexempel B). Andra tillfället växlade jag 

ljudexemplen mellan grupperna så att grupp 1 nu fick lyssna på materialet innehållande 

binaural beat delta (Ljudexempel B) medan grupp 2 fick höra det utan (Ljudexempel A). 

Tredje och sista tillfället fick grupperna återigen lyssna på det material som de fick höra vid 

det första testtillfället. 

Enkätutformning 

Enkäten bestod endast av tre frågor. Detta var för att jag ville att de medverkande skulle ha 

det de hört i så färskt minne som möjligt när de svarade på frågorna. Dessutom resonerade jag 

så att om testet inte tog så mycket tid i anspråk borde det öka chansen att de även skulle vara 

villiga ställa upp en andra och tredje gång. Fråga ett löd enligt följande: 

Hur lugn respektive energisk kände du dig när du lyssnade på musikstycket? I skalan 
representerar 1 väldigt lugn och 5 väldigt energisk. 

Här fick deltagarna skatta hur lugna eller energiska de kände sig medan de lyssnade genom att 

välja ett värde mellan ett och fem. Eftersom binaural beat delta överensstämmer med den 

mänskliga hjärnans frekvens under djupsömn var jag intresserad av att se om materialet utan 

binaural beat skulle rankas med ett högre värde än det med. Fråga två såg ut såhär: 
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Vilket av följande ord passar bäst för att beskriva hur musikstycket fick dig att känna? 
(Mycket avslappnad, Harmonisk, Ganska avslappnad, Drömsk, Överraskad, Kreativ, 
Stimulerad, Uppiggad, Energisk eller Livlig) 

Som svar på fråga två fick testpersonerna välja det ord, bland tio svarsalternativ, som bäst 

beskrev det känslotillstånd de upplevde medan de lyssnade på musiken. Tanken med detta var 

att se om deltagarna som exponerades för binaural beat delta var mer benägna att välja ord 

förenade med avkoppling än de som fick lyssna utan. I de vetenskapliga avhandlingar jag har 

tittat på baseras forskningen oftast på fysikaliska mätningar och värden. Det innebär att 

upplevda känslolägen sällan beskrivs i direkt koppling med exponeringen av binaural beats. 

Eftersom jag behövde få fram en rad svarsalternativ som skulle gå att relatera lätt till har jag 

beaktat hur olika företag som säljer binaural beats väljer att beskriva de olika kategorierna. 

Figuren nedan är ett exempel på hur ett av dessa företag kategoriserar olika typer av beat. 

 Det är alltså baserat på detta som jag har listat en rad ord och uttryck som kan associeras till 

olika sorters beat. Naturligtvis kontrollerade jag också att dessa beskrivningar inte skulle gå 

stick i stäv med befintlig forskning. Bland svartalternativen fanns sedan två representanter för 

varje kategori av binaural beat och hjärnvågor. I figuren på nästa sida framgår vilka ord som 

fick representera vilken typ av vågfrekvens. Därefter följer den sista frågan för 

enkätundersökningen. 
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Figur 3: Brainwave States & Associated Benefits. 

Källa: Binaural Beats Meditation (2019)




Vad tyckte du om musikstycket du lyssnade på? (1-10, där 1 representerar ”mycket dåligt” 
och 10 ”mycket bra”). 

Enkätens sista fråga var enkel. Här var syftet enbart att se om de medverkande verkade 

uppskatta materialet innehållande binaural beat delta mer eller mindre än det utan. Med hjälp 

av poängsättning var tanken att svaren skulle kunna jämföras lättare än om de fått svara 

exempelvis i fritext. Däremot har jag reflekterat i efterhand över att jag skulle ha haft större 

behållning av mer uttömmande svar. Speciellt eftersom de svarande var så få, men också för 

att var och en av dem besitter musikalisk och ljudteknisk kompetens som skulle ha varit till 

nytta. I nästa avsnitt beskrivs de möjliga felkällor som jag har identifierat. Med felkällor 

syftar jag på orsaker till att testresultaten inte bör betraktas okritiskt. 

Vågfrekvens: Delta Theta Alpha Beta Gamma

Associeras 
med följande 
tillstånd i 
hjärnan:

Djupsömn. REM-sömn, 
meditation 
eller 
avslappning.

Välbehag och 
ett avslappnat 
fokus.

Vakenhet, 
problem-
lösning och 
koncentration.

Förhöjt fokus 
och kognition 
eller ångest.

Svarsalternativ
för enkät:

Mycket 
avslappnand
Harmonisk

Ganska 
avslappnad
Drömskt

Överraskad
Kreativ

Stimulerad
Uppiggad

Energiskt
Livlig

!  14

Figur 3: Spalterna visar vilka ord som fick representera de olika frekvenserna bland 
svarsalternativen. Det framgår även vilka tillstånd jag baserat mina ordval på för enkäten. 

Källa: Eget material



Möjliga felkällor 

Kvantitativa frågeställningar. I testet deltog endast fem personer. Med tanke på enkätens 

utformning hade det därför varit bättre med ett större antal svarande. Antagligen hade det 

mest fördelaktiga under förutsättningarna varit att låta frågorna i enkäten ställas öppet. 

Därmed hade svaren varit kvalitativa istället för kvantitativa, vilket hade varit lämpligare med 

så få testdeltagare. 

Homogen grupp. Alla medverkande har en musikalisk och ljudteknisk bakgrund och är på så 

vis en förhållandevis homogen grupp. Testerna kan därför inte peka på hur människor 

generellt skulle uppleva samma material innehållande binaural beat delta. Däremot skulle det 

kunna ge ledtrådar om hur musikproducenter upplever det. 

Oreglerad testmiljö. Vid det första testtillfället satt deltagarna tillsammans med hörlurar i 

samma rum och genomföra testet samtidigt. De två senare testerna fick de genomföra själva 

när och var de ville. Förmodligen kan miljön de svarande lyssnande i vid de två senare 

tillfällena ha påverkat resultaten eftersom var vi befinner oss rimligtvis borde spela roll för 

vårt fokus, känsloläge och vakenhetstillstånd. 

Musikaliska preferenser. Sannolikt påverkar deltagarnas personliga musikaliska preferenser 

hur de svarar i frågeformuläret. I en studie av Zatorre och Salimpoor (2013) framkom det 

bland annat att dopamin frisattes i viktiga center i hjärnan hos testpersoner som fick lyssna på 

sin favoritmusik.  

Ljudbild med fler element. Då ljudbilden hos musikstycket som prövades på testpersonerna 

består av många andra element utöver binaural beat betyder det att det finns många 

parametrar som avgör hur effektiv implementeringen blir. Hur dessa övriga ljud interagerar 

sinsemellan och med binaural beat delta har dessvärre varken kartlagts eller mätts på något 

vis här. Det betyder att det är svårt att förutspå huruvida implementeringen av binaural beat 

förhöjer, försämrar eller lämnar lyssnarens upplevelse oförändrad. Dessutom gör det att det 

blir problematiskt att spekulera i varför resultaten ser ut som de gör. 

Felaktighet i enkät. I fråga två fanns ordet ”Överraskad” med som svarsalternativ och 

representant för alpha frekvenser. Detta borde ha varit ett ord med lägre intensitet. 
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Resultat  

Musikskaparens upplevelse av binaural beats 

Som jag nämt tidigare utmynnade det praktiska arbetet med projektet huvudsakligen i låtarna 

Vacuum och Quick fix. För läsarens kännedom kommer dock endast ljudexempel A & B, som 

användes i pilotstudien, finnas tillgängliga i samband med publiceringen av detta 

examensarbete på grund av upphovsrättsliga skäl. Utöver den musik som projektet resulterat i 

har det också medfört nya erfarenheter och vidgat mina horisont när det kommer till 

ljudproduktion inom populärmusik. Jag kommer, som tidigare, fortsättningsvis utgå ifrån 

ovan nämnda låtarnas produktionsprocesser. Detta för att inte bli allt för spretig när jag 

formulerar min upplevelse av binaural beats som musikskapare. 

När jag komponerade Vacuum inledde jag med att bara lyssna på binaural beat delta (2 Hz) 

för att se om det inspirerade mig på något vis, vilket det ju också gjorde. Man kan resonera så 

att jag skulle ha fått inspiration oavsett ljud, eftersom själva infallsvinkeln var ny för mig. I 

vanliga fall är min process omvänd. Det vill säga att jag får inspiration och sedan letar rätt på 

ett ljud som stämmer med min vision. Här lät ljudet berätta något för mig istället för att enbart 

berätta något med ljudet. I arbetet med Quick fix arbetade jag inte lika förutsättningslöst som 

med Vacuum. Här anser jag att jag försökte forma och tämja ljudet snarare än att låta mig 

inspireras av det. Det beror förmodligen på att jag inte var lika tilltalad av ett binaural beat 

alpha (10 Hz) som av ett delta beat. Men kanske hade det varit intressant om jag skulle ha 

applicerat mitt förhållningssätt från Vacuum även på processen med Quick fix. Förmodligen 

hade det blivit en helt annan låt. Utöver det så tror jag att jag blev mindre benägen att göra 

ändringar i arrangemanget i arbetet med Quick fix eftersom det binaural beat som användes 

låg som ljudspår och inte noterat i midi. På sätt och vis underlättade det arbetet genom att 

valmöjligheterna begränsades. Dock är det antagligen ett tveeggat svärd då begränsningar 

både kan hämma och stimulera kreativiteten. Jag är ganska säker på att användandet av 

binaural beats i Vacuum hade inflytande på resultatet va gäller budskap, harmoni och 

tonspråk. Framförallt tror jag att texten som blev till inte skulle ha blivit det utan 

användningen av ett delta beat eftersom jag har noterat att den skiljer sig från hur jag 

vanligtvis författar text. Vanligtvis brukar mina texter vara mer raka på sak med ett direkt 
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tilltal. I Vaccum försökte jag istället förmedla känslor genom att måla upp visuella bilder av 

ett scenario. Jag ville visa hur något känns, istället för att tala om hur något känns. I 

produktionen av Quick fix har användandet av binaural beats å andra sidan influerat resultatet 

marginellt om ens överhuvudtaget. 

Mina tidigare produktioner har oftast innehållit oväntade ljud eller andra nya inslag eftersom 

jag anser att det är ett bra sätt att väcka sin egen skaparglöd och kreativa lust. I arbetet med 

binaural beats tycker jag återigen att jag fått fördelarna med detta arbetssätt bekräftade. 

Dessutom har jag fått en ny färg på min kreativa palett. Projektet har verkligen resulterat i att 

jag vill göra mer musik med binaural beats och laborera vidare med olika parametrar såsom 

tonhöjd, inbördes frekvens och såklart dess utrymme i produktionen. Nu har jag producerat på 

ett sånt sätt att det binaural beats jag adderat inte märks markant på resultatet. Därför skulle 

det vara spännande att göra det motsatta. Att låta binaural beats få en framträdande roll i 

ljudbilden och inte passera obemärkt. 

Förutom alla nya idéer och erfarenheter jag har fått har projektet också resulterat i att jag fått 

en fördjupad förståelse för mänsklig perception av ljud. Jag har med andra ord fått lära mig 

mer om ett av mina favoritämnen, det vill säga hjärnan. 
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Lyssnarens upplevelse av binaural beat 

I detta stycke redovisas de data som de tre frågorna i enkätundersökningen inbringade. I 

samband med detta tolkas och utvärderas också resultatet. För tydlighetens skull följer varje 

fråga var och en för sig, i tur och ordning. 

Enkätfråga ett - Svar 

Eftersom medelvärdet för intensiteten i ljudexemplen hamnade väldigt nära varann gav de 

ingen fingervisning om förekomsten av binaural beat delta i musiken hade någon 

avkopplande inverkan. Kanske hade dessa värden kunnat indikera att implementering av 

binaural beats, på det här sättet, inte påverkar lyssnarens upplevelse vad gäller intensitet. Men 

för att peka på det hade antalet testpersoner eller utförda tester behövt vara avsevärt mycket 

större. 
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Hur lugn respektive energisk kände du dig när du lyssnade på musikstycket? I skalan 
representerar 1 väldigt lugn och 5 väldigt energisk.

Tabell 1: Tabellen visar testpersonernas enskilda svar på frågan samt två medelvärden för hur 
energiska de kände sig vid lyssningen av ljudexempel 1 och 2.




Enkätfråga två - Svar 

Ordet ”drömsk” förekom överlag flest gånger i enkäten som beskrivning på hur deltagarna 

upplevde båda ljudexemplen. Först fick det mig att reflektera över om det kunde ha någon 

koppling till ordets placering i listan av svarsalternativ. Det vill säga om det skulle varit det 

första eller sista alternativet och på så sätt vara extra iögonfallande för de svarande. Men av 

de tio orden var ”drömsk” placeras som nummer fyra i listan, så detta borde rimligtvis inte 

vara orsaken till ordets frekventa användning. I Svensk Ordbok utgiven av Svenska 

Akademien (2009) beskrivs ordet ”drömsk” med någon ”som lätt förlorar sig i fantasier”. 

Vidare står det: ”äv. om ngt som gör att man lätt förlorar sig i drömmerier”. Min personliga 

tolkning av ordet ”drömsk” är att det beskriver ett tillstånd av stillsam inspiration och lugn. 

Det är tänkbart att ordet ”drömsk” kan uppfattas någorlunda neutralt samtidigt som det har en 

försiktigt positiv klang. Om man nu tänker sig att de svarande försökte förhålla sig 

diplomatiskt till materialet, eftersom det var tydligt vem som hade komponerat det, så kan 

detta vara en del av förklaringen till att ordet förekom så ofta. Hur som helst var ”drömsk” det 

ord som förekom oftast både för materialet med binaural beat delta och det utan. Detta gör att 

jag drar slutsatsen att deltagarna valde just det ordet i störst utsträckning på grund av den 

övriga instrumentationen och ljudbilden, snarare än om det fanns binaural beat i materialet 

eller inte. Variationen av ordval skiljde sig inte nämnvärt mellan de två exemplen förutom att 

ordet ”stimulerad” valdes vid ett tillfälle av en svarande vid lyssningen på materialet med 
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Vilket av följande ord passar bäst för att beskriva hur musikstycket fick dig att känna? 
(Mycket avslappnad, Harmonisk, Ganska avslappnad, Drömsk, Överraskad, Kreativ, 
Stimulerad, Uppiggad, Energisk eller Livlig)

Tabell 2: Tabellen visar testpersonernas enskilda svar på frågan samt en summering för hur många 
gånger samma ord förekom för respektive ljudexempel.



binaural beat. Grupp ett svarade konsekvent ordet ”drömsk” oavsett ljudexempel och tillfälle, 

medan deltagarna i grupp 2 svarade mer varierat. Om det beror på de svarandes tolkning av 

ordens innerbörd, det vill säga vad de laddar orden med, eller att denna grupp fick höra 

materialet med binaural beat vid flest tillfällen går inte att svara på med ett så litet urval. Dock 

svarade ingen i grupp 2 ordet ”drömsk” vid det enda tillfället de fick lyssna utan binaural beat 

medan ordet förekom bägge gånger de fick lyssna med. Bland orden jag listade under stycket 

”Enkätutforming” (Metod och genomförande) är ”drömsk” det enda av de benämningar som 

jag kategoriserat som beskrivningar på mer avslappnande tillstånd som förekommer bland 

enkätsvaren. Om jag skulle ha genomfört experimentet fler gånger skulle det varit intressant 

att se om grupp 2 hade valt bort ordet ”drömsk” varje gång de lyssnat på materialet utan 

binaural beat (Ljudexempel A) och fortsatt välja det efter att ha hört stycket med binaural beat 

(Ljudexempel B). Eftersom grupp 2, som fick höra materialet med delta beat flest gånger 

svarade mer varierat skulle det också ha varit spännande med en vidareutveckling av 

experimentet. Då skulle man kunna undersöka om musik innehållande binaural beats beskrivs 

med en större variation av ord än musik utan. Ett utökat test skulle även kunna dokumentera 

om en enskild lyssnaren beskriver musiken mer nyanserat när den är gjord med bianural 

beats. En sista reflektion jag haft kring att ordet ”drömsk” används så frekvent av samtliga 

deltagare, oavsett material, är att det musikaliska innehållet och ljudbilden i sig är inspirerat 

av binaural beat delta. Så även om delta beatet inte direkt påverkar lyssnarupplevelsen så 

skulle de faktum att jag använt binaural beats under skaparprocessen ändå indirekt kunna ha 

påverkat hur musiken känns för den som hör den. 
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Enkätfråga tre - Svar 

På samma sätt som fråga ett inte utmynnade i något medelvärde som påvisade någon skillnad 

mellan upplevelsen av ljudexemplen gjorde heller inte fråga tre det. Precis som med fråga ett 

skulle man kanske med en större urvalsgrupp eller med fler tester ha kunnat påvisa att både 

materialet med och utan binaural beat uppskattas likvärdigt av lyssnarna. Sett till marginalen 

medelvärdena emellan (tabell 3) är det möjligt att man i ett större experiment även skulle 

kunna få fram att lyssnarna föredrar musiken utan binaural beat mer. Eftersom skillnaden 

mellan de två medelvärdena är ytterst liten och antalet test och deltagare är få kan jag dock, 

som förväntat, inte dra några slutsatser av resultatet här heller. 
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Vad tyckte du om musikstycket du lyssnade på? (1-10, där 1 representerar ”mycket dåligt” 
och 10 ”mycket bra”).

Tabell 3: Tabellen visar testpersonernas enskilda svar på frågan samt två medelvärden för hur bra 
de upplevde att musikstycket var.



Avslutande diskussion 
Jag ställer mig skeptisk till att användandet av binaural beats, som sådant i det här fallet, 

påverkade hur musiken blev i någon större utsträckning. Däremot misstänker jag att hur jag 

upplevde dessa ljud och vilka känslor de väckte hos mig påverkade själva processen och 

därmed, ändå i förlängningen, influerade resultatet. Kanske har binaural beats påverkat mina 

hjärnvågor under musicerandet, kanske inte. Det som dock har haft ett märkbart inflytande 

över skapandeprocessen var de faktum att binaural beats är en ny komponent i 

musikskapandet för mig, vilket följaktligen gett upphov till nyfikenhet. Jag har observerat 

mig själv och märkt att detta genererat produktiv energi och inspiration under arbetet. 

Vad gäller experimenten på lyssnare betraktar jag inte resultatet som någon valid 

informationskälla. För att det skulle ha närmat sig något som skulle kunna påminna om det 

skulle testet antingen ha varit utfört på ett större antal deltagare eller ha haft fler enkätfrågor 

och testtillfällen. Med en mer kvalitativ metod, bestående av öppnare enkätfrågor och/eller 

semistrukturerade intervjuer, hade antalet deltagare och testtillfällen förmodligen varit ett mer 

tillfredställande underlag för en mer nyanserad analys. Att lyssnarna inte verkade uppleva 

någon skillnad mellan de olika ljudexemplen kan bero på att de skulle ha behövt exponeras 

för binaural beats under en längre stund. Det kan också bero på att det binaural beat som 

förekom låg så diskret inbäddat i ljudbilden att det varken registrerades medvetet eller 

undermedvetet hos lyssnarna. Vidare kanske de faktiskt upplevde en skillnad som testet var 

för trubbigt utarbetat för att fånga upp. Trots bristerna i undersökningen med 

försökspersonerna upplever jag att det har resulterat i insikter om hur jag inte ska gå tillväga 

fortsättningsvis när jag utformar liknande tester. På så sätt har jag ändå förvärvat någon slags 

kunskap. Det vill säga den om hur man inte ska göra. 
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Förslag till framtida forskning 

Även om just denna studie är genomförd i en ytterst begränsad omfattning, och bara kan 

hävdas skrapa på ytan, har arbetet med med binaural beats definitivt väckt mitt intresse. 

Framöver skulle jag vilja fortsätta att experimentera med binaural beats. Bland annat skulle 

jag vilja pröva att göra mer minimalistiska produktioner där effekten av ett implementerat 

beat kanske skulle kunna bli mer påtaglig, och säkert mer mätbar. I en sådan produktion 

skulle riskerna kunna begränsas att andra ljud maskerar effekten av binaural beats. Utöver det 

skulle jag vilja skapa en produktion med ett ihållande binaural beat som inte ändras över tid 

utan håller sig till samma tonhöjd hela stycket igenom. Kanske skulle ett sådant stycke kunna 

upplevas hypnotiskt, likt hur många beskriver känslan de får av repetitiv elektronsikt musik. 

Eventuellt skulle man även kunna pröva att göra en hel EP där samtliga spår innehåller 

binaural beats, som en röd tråd. Detta eftersom jag läst att man vid studier med EEG 

vanligtvis exponerat försökspersoner för binaural beats i 20-30 minuter, då detta tros ha en 

större effekt än några enstaka minuter. Om jag skulle få möjligheten att forska vidare på 

implementeringen av binaural beats i musikskapandet skulle det vara väldigt intressant med 

någon form av transdisciplinärt samarbete där de neurologiska eller psykologiska 

konsekvenserna kan analyseras. Kanske har binaural beats till och med potential att kvala in 

bland harmoni, tonhöjd, rytm, akustik och andra komponenter vi traditionellt talar om när vi 

menar att ett verk förmedlar vissa känslor eller stämningar! 
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