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Sammanfattning 

BCI (Brain Computer Interface) för användning i spel har börjat dyka upp på konsument-

marknaden. Dessa använder ofta EEG för att mäta spelarnas avslappningsnivåer och den 

spelare som lyckas nå högsta meditativa tillstånd samlar poäng. I detta arbete undersöks 

huruvida det går att använda BCI för mer direkt kontroll av en specifik spelmekanik i 

kombination med konventionella spelkontroller. För undersökningen har två versioner av ett 

spel skapats med avsikten att mäta skillnaden i hjärnaktiviteten hos spelare som bara spelar, 

jämfört med spelare som aktivt försöker åstadkomma ett specifikt sinnestillstånd för att 

direkt kontrollera en funktion i spelet. På grund av studiens begränsade omfattning kunde 

inga definitiva slutsatser dras men det finns indikationer på att MindWave, som var 

utrustningen som användes i denna studie, inte är lämplig som direkt kontrollmetod 

tillsammans med andra kontroller. Studien skulle kunna fungera som en pilotstudie för en 

mer omfattande undersökning inom ämnet. 

Nyckelord: BCI, NeuroSky, MindWave, EEG, spelkontroll. 
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1 Introduktion 

Nya former av kontrollmetoder blir allt populärare inom spelbranschen. Nintendo har sålt 

över 75 miljoner exemplar av sin spelkonsol Wii världen över (Nintendo, 2012) trots att den 

prestandamässigt är sämre än samtida konsoler. Det som var revolutionerande med den var 

dess nyskapande kontroller. Av denna anledning kan det vara intressant att titta framåt och 

försöka se vad som kan komma att vara möjliga nya kontrollmetoder i framtiden.  

BCI (brain computer interface; hjärna-dator-gränssnitt) har nyligen börjat dyka upp på 

konsumentmarknaden i förenklade versioner som sägs vara tillräckligt avancerade för att 

kunna användas som kontroller i spel. Det handlar om enkla enheter som använder få 

mätpunkter för att analysera användarnas EEG. Företaget NeuroSky marknadsför ett antal 

varianter av sådan utrustning, bland annat ett trådlöst headset kallat MindWave. 

I det här arbetet undersöks hur frekvent en spelare kan aktivera en funktion i ett spel med 

hjälp av en MindWave samtidigt som spelet styrs primärt av en annan kontrollform. 

Undersökningen har skett med hjälp av ett enkelt spel som modifierats för att inkludera en 

komponent som styrs med en MindWave. 

Det är svårt att dra några definitiva slutsatser på grund av att studien varit så begränsad i sin 

storlek men det finns indikationer på att spelare kan utöva en viss nivå av kontroll via en 

MindWave men då på bekostnad av det fokus denne normalt lägger på de mer konventionella 

kontrollerna. I den form det är implementerat i denna studie skulle MindWave fungera dåligt 

som direkt kontroll i en kommersiell produkt. 
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2 Bakgrund 

Jag ska här titta närmare på hur fysiologiska sensorer går att använda som kontrollenheter 

för spel och då specifikt på BCI. Att styra en dator direkt med hjärnan är något de flesta 

kopplar till science fiction men det finns idag enheter som är tillgängliga för konsumenter 

som påstår sig möjliggöra detta. Jag kommer också översiktligt beskriva några av de spel som 

idag finns tillgängliga med styrning via BCI. 

2.1 Översikt om fysiologiska sensorer 

Användningen av fysiologiska sensorer i spel idag kan delas in i två typer: direkt och indirekt 

kontroll (Nacke, Kalyn, Lough & Mandryk, 2011). Direkt kontroll innebär att en fysisk 

aktivitet från användarens sida får en direkt, omedelbar effekt i spelet som på något vis 

reflekterar användarens handling. Denna typ av aktiviteter är normalt enkla för användaren 

att aktivera viljemässigt med god kontroll. Indirekt kontroll handlar istället om att styrningen 

baseras på spelarens fysiologiska tillstånd och används oftast för att långsammare förändra 

till exempel spelvärlden eller spelmekaniken. Indirekta kontroller är sådana spelaren har 

svårare att kontrollera på ett medvetet plan och speglar istället autonoma reaktioner som till 

exempel upphetsning eller koncentration. Det är inte alltid uppenbart om en viss typ av 

kontroll är direkt eller indirekt (Zander, Kothe, Jatzev & Gaertner, 2010). 

Gränsen mellan direkta och indirekta kontroller är inte helt solklar och Nacke et al. (2011) 

argumenterar kring att ju mer man tränar på att kontrollera en fysiologisk reaktion och 

därmed blir allt bättre på det, desto mer direkt blir den. 

2.1.1 Direkta kontroller 
Direkta kontroller innefattar bland andra eye tracking (ögonrörelsemätning), EMG (elektro-

myografi) och andningssensorer. 

Eye tracking innebär att en kamera filmar användarens ögon och programvara används 

sedan för att beräkna var på skärmen användaren tittar vid varje givet tillfälle. Denna form av 

direkt kontroll kan till exempel användas för att ersätta mekaniska pekdon (Nacke et al., 

2011). 

EMG mäter den elektriska puls som genereras när en muskel aktiveras (Hjelm, 2003). Detta 

kan egentligen användas både som direkt och indirekt kontroll då människan inte direkt 

kontrollerar alla muskelrörelser (Nacke et al., 2011). Beroende på vilken muskel den placeras 

på, kan denna typ av kontroll alltså vara mer eller mindre direkt. 

Andningssensorer mäter utvidgningen av bröstkorgen och därmed andningsfrekvens och 

även relativ volym på andetaget (Nacke et al., 2011). 

2.1.2 Indirekta kontroller 
Till indirekta sensorer räknas bland andra EKG (elektrokardiogram), GSR (galvanic skin 

response) och EEG (elektroencefalogram), som är den formen som används i denna 

undersökning. 

EKG mäter hjärtrytmen genom placering av elektroder på kroppen. Hjärtrytmen är svår att 

kontrollera direkt, även om det finns vissa möjligheter att påverka den genom djupandning 

eller hyperventilering för att sänka respektive höja den (Nacke et al., 2011). 
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GSR mäter resistiviteten i huden vilken påverkas av hudens fuktighet. Denna i sin tur 

påverkas av användarens svettutsöndring och kan därmed användas som ett mått på relativ 

upphetsning eller nervositet (Nacke et al., 2011). 

Indirekta kontroller som ersättning för mer konventionella spelkontroller används främst i 

spel som är avsedda för avslappning. Detta beror delvis på att denna typ av sensorer 

registrerar signaler som reflekterar en långsam förändring av användarens allmänna tillstånd 

i form av, till exempel, upphetsning, koncentration eller avslappning. Exempel på denna typ 

av avslappningsspel är Relax-to-win och Brainball (Hjelm, 2003). I dessa spel mäts spelarnas 

avslappningsnivå, vilken inte är en direkt kontrollerbar egenskap utan uppnås genom till 

exempel djupandning eller meditation (Nacke et al., 2011; Minnery & Fine, 2009; Hjelm, 

2003). 

2.1.3 EEG 
Den sensor som är intressant i denna undersökning är av typen EEG (elektroencefalografi) 

vilket innebär att man avläser elektriska signaler som genereras i användarens hjärna. Varje 

gång en hjärncell aktiveras genereras ett väldigt litet spänningsfält. Ett sådant fält är för litet 

att avläsa men när en specifik del av hjärnan utför något arbete aktiveras miljontals neuroner 

samtidigt och det blir möjligt att avläsa det elektriska fält de skapar tillsammans. Eftersom 

EEG är ett sammansatt mätvärde från mängder av neuroner kan man inte på något vis utläsa 

exakt vad det är som pågår i hjärnan utan man fokuserar istället på olika tillstånd. För att 

utläsa dessa transformerar man signalen från tidsplanet till frekvensplanet med en metod 

som kallas FFT (fast Fourier transform). Efter denna transformering kan man utläsa 

amplituden på hjärnvågorna fördelat på ett antal olika frekvensomfång. Varje frekvens-

område svarar mot en kategori hjärnvågor som tillskrivs olika egenskaper. NeuroSky (2009a) 

beskriver de olika hjärnvågorna och deras funktioner enligt tabell 1. 

Tabell 1. Hjärnvågsklassificering 

Benämning Frekvensomr. Tillstånd 

Delta 0,1 - 3,0 Hz Djup, drömlös sömn, icke-REM-sömn, medvetslöshet 

Theta 4 - 7 Hz Intuition, kreativitet, minnesåterkallning, fantiserande, drömmande 

Alfa 8 -12 Hz Avslappnad utan att vara sömnig, lugn, medveten 

Låg beta 12 - 15 Hz SMR, avslappnad men fokuserad 

Mellanbeta 16 - 20 Hz Tänkande, medveten om sig själv och omgivningen 

Hög beta 21 - 30 Hz Pigg, uppretad 

Gamma 30 - 100 Hz Motoriska funktioner, högre mental aktivitet 

 

SMR (Sensorymotor Rhythm), som är ett tillstånd som ger upphov till betavågor i hjärnan, 

uppstår i hjärnan på en person när den aktiverar muskler, eller tänker på att aktivera 

muskler. Då detta är ett tillstånd som inte aktiveras av yttre stimuli har det använts som en 

signal för att kontrollera pekdon med enbart förändrad hjärnaktivitet. Denna typ av kontroll 

har visat sig bra för snabba förändringar av tillstånd jämfört med andra signaltyper som 

bättre lämpar sig för långsammare förändringar (McFarland & Wolpaw, 2011). 

2.1.4 Användningsområden för fysiologiska kontroller 
Utanför spel- och underhållningsbranschen finns många potentiella användningsområden 

för olika typer av fysiologiska kontroller. De former av BCI som är aktuella idag är så pass 

långsamma att det endast är svårt handikappade personer utan andra alternativ som kan ha 
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verklig användning av tekniken. Exempelvis handikappade personer som saknar rörlighet 

kan lära sig att använda BCI för att kontrollera apparater och för inmatning av data 

(McFarland & Wolpaw, 2011). Det finns idag till och med implantat som möjliggör styrning 

av en robotarm direkt med hjärnan (Minery & Fine, 2009). EEG används också för att 

diagnostisera och behandla hjärnrelaterade problem såsom neuroser och ADHD (Hjelm, 

2003). 

Användningen av BCI i spel idag begränsas främst av hastigheten med vilken man kan 

förändra sitt sinnestillstånd, det går helt enkelt inte att använda dagens former av EEG för att 

utföra något motsvarande en snabb knappkombination. Istället är det antingen långsamma 

förändringar i speltillståndet som motsvaras av spelaren tillstånd i form av till exempel 

koncentration eller avslappning, i exempelvis Man.UP (2010), eller något mer direkt kontroll 

genom medveten justering av dessa sinnestillstånd men då i spel av betydligt långsammare 

slag, till exempel Brainball (Hjelm, 2003) och MindHunter (2010). Nöjet i spelandet ligger då 

specifikt i spelarens ansträngning att försöka lära sig att justera sitt sinnestillstånd (Nacke et 

al., 2011). 

Generellt verkar spelare tycka att det är mer underhållande att använda fysiologiska 

kontroller när det finns en koppling mellan kontrollen och det som händer i spelet när den 

aktiveras (Nacke et al., 2011). Exempelvis om en spelares utandning aktiverar en längre stråle 

på spelfigurens eldkastare eller när spelfiguren hoppar högre eller springer snabbare om 

spelaren spänner musklerna i benen. 

2.2 NeuroSky 

Normalt när man mäter EEG, till exempel för användning inom sjukvården, används ett 

flertal elektroder som placeras på specifika platser på mätpersonens skalle. Ett vanligt antal 

är 19 stycken men upp till 256 elektroder förekommer (Nunez & Srinivasan, 2007). Dessa ska 

placeras rätt och för att få maximal signalnivå appliceras en form av gelé mellan huden och 

elektroden. Detta kräver dyrbar utrustning och är omständligt för personen som utsätts för 

mätningen och är därför inte intressant om man vill nå ut med en spelkontroll till 

konsumentmarknaden. För att nå ut till detta marknadssegment har företaget NeuroSky 

utvecklat ett antal förenklade system med endast en eller två elektroder och dessutom av en 

typ som inte kräver att man applicerar någon gelé. 

Den utrusning jag kommer att använda mig av i mina undersökningar heter MindWave och 

består av en torrelektrod som placeras mot spelarens panna och en referenspunkt, en 

klämma som fästs i spelarens öra. Att elektroden placeras mot pannan beror dels på att det är 

ett bra ställe att få en signal som inte störs av användarens hår, dels på att den då mäter över 

frontalcortex som hanterar flera kognitiva tillstånd (NeuroSky, 2009b). 

När en användare av MindWave blinkar med ögonen uppstår en speciell typ av störningar 

som filtreras bort från EEG-signalen men också används för detektering av just blinkningar. 

Detta hanteras av NeuroSkys mjukvara och resulterar i en blinkdetekteringsfunktion som 

kan användas för styrning eller aktivering av någon funktion (NeuroSky, 2009a). 

2.2.1 Problematik och filter 
Signalerna som genereras i hjärnan är extremt svaga och störs dessutom av ett antal källor. 

Till exempel kommer varje muskelrörelse användaren utför att generera starkare elektriska 

impulser än de som egentligen ska mätas. För att undvika dessa störningar används 
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referenselektroden, en nypa som placeras på örsnibben, för att mäta skillnader mellan 

referenspunkten på örat och den verkliga mätpunkten i användarens panna. Efter detta 

appliceras brusfilter för att ytterligare förfina signalen (NeuroSky, 2009b). 

2.2.2 Kritik 
NeuroSky avslöjar inte helt hur deras algoritmer för att avgöra hur en användares sinnes-

tillstånd förändras med hänvisning till att det är företagshemligheter (NeuroSky, 2009b). 

Detta har lett till att det förekommer en del kritik från forskare som ifrågasätter om det alls 

är EEG de mäter eller om det istället kan vara EMG-signaler de detekterar (McFarland & 

Wolpaw, 2011; Minery & Fine, 2009). Grierson & Kiefer (2011) å sin sida spekulerar kring att 

NeuroSky använder en SMR-ansats i sin utrustning. Hur det än må vara med detta hävdar 

NeuroSky att deras utrustning kan detektera skillnader i användarens medvetandenivåer 

(NeuroSky, 2009b). 

2.2.3 Spel 
Det finns ett flertal spel och applikationer utvecklade för användning tillsammans med 

MindWave och jag har granskat några av dem närmare för att få en överblick på hur de 

fungerar. 

SpeedMath (2010), Schulte (2010) och FindNumber (2010) är inte spel per se, utan snarare 

applikationer som ska användas för att träna användarens koncentrationsförmåga. De har 

alla ett liknande upplägg där användaren ställs inför olika numeriska problem som ska lösas 

samtidigt som MindWave registrerar användarens koncentration. Resultatet på problem-

lösningen och en graf över koncentrationsnivån presenteras när en omgång är avslutad. I 

SpeedMath går det också att gå tillbaka och se resultat från tidigare spelsessioner. 

SpadeA (2010) liknar just nämnda applikationer men man ska här försöka följa ett spelkort 

som åker runt på skärmen med blicken och klicka på det med muspekaren när det stannar. 

MindWave har även här enbart en mätande funktion. 

Spelen MindHunter (2010), Jack’s adventure (2010) och The mindty ant (2010) fungerar så 

att MindWave mäter spelarens koncentrationsnivå och när den är tillräckligt hög aktiveras en 

spelfunktion; i MindHunter ställs ett sikte in på ett bytesdjur, i Jack’s adventure planterar 

man träd från ett rymdskepp och i The mindty ant rullar man frukter hem mot boet. I 

MindHunter används dessutom blinkdetektorn på så vis att man avfyrar sitt vapen genom att 

blinka med ögonen. Dessa spel använder alltså MindWave för en mer direkt kontroll men 

utan andra kontrollenheter inblandade. Ett litet undantag från detta är The mindty ant där 

mellanslagstangenten används för att pausa aktiviteten som styrs med MindWave. 

I BlinkZone (2010) ska spelaren smälla av fyrverkerier genom att blinka med ögonen. Detta 

ska ske när en fyrverkeripjäs är på så hög höjd som möjligt för att maximera poängen. 

Höjden påverkas av spelarens koncentrationsnivå när pjäsen skjuts upp. 

Spelet Man.UP (2010) går ut på att man ska samla poäng genom att hoppa uppåt på skärmen 

och försöka landa på de plattformar som är placerade med jämna mellanrum. Spelet styrs 

med piltangenterna på tangentbordet. I detta fall har MindWave en mer indirekt uppgift, en 

förändring av speltillståndet snarare än en direkt påverkan på spelets styrning, där spelarens 

meditationsnivå påverkar bredden på de plattformar man måste landa på för att överleva. Ju 

lugnare spelaren är desto smalare blir plattformarna och det blir således svårare, och 

möjligen mer stressfyllt, att spela. Samtidigt hoppar spelarfiguren högre ju mer koncentrerad 

spelaren är vilket ger mer poäng på en given tid men ökar svårigheten något. 
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3 Problemformulering  

Tanken var från början att undersöka hur det fungerar att ersätta en analog styrspak med en 

signal från NeuroSkys MindWave som anger användarens koncentrations- eller meditations-

nivå och använda denna modifierade kontroll för att styra olika typer av spel. Efter en 

noggrannare genomgång av bakgrundsmaterialet konstaterade jag att detta mycket troligt 

skulle fungera dåligt på grund av trögheten i medvetandeförändring (Minnery & Fine, 2009). 

Eftersom trögheten i systemet är ett problem i sig bestämde jag mig för att istället inrikta min 

undersökning på denna och försöka få fram data kring denna egenskap. Mer kunskap kring 

hur snabbt olika användare kan lära sig att åstadkomma olika tillstånd med en MindWave 

kan ge en bättre bild av vilka spelmekaniska moment som kan ersättas med ren tanke-

styrning.  

Om BCI som MindWave ska vara kommersiellt gångbara spelkontroller måste det också vara 

möjligt för alla spelare att använda kontrollen och dessutom utan allt för lång inlärningstid. 

För att ytterligare komplicera detta har olika personer olika nivåer av de typer av hjärnvågor 

som mäts och om det ska fungera att använda MindWave måste toleransnivåerna anpassas 

så att alla spelar på någorlunda lika villkor. Att ställa in lämpliga nivåer för detta var därför 

en del av det praktiska arbetet, dessa nivåer baseras på NeuroSkys dokumentation och har 

inte ingått som en del av undersökningen (NeuroSky, 2011). 

Den typ av spel som idag använder sig av BCI som mer direkta kontroller snarare än för 

förändring av speltillstånd, genom avläsning av spelarens mentala tillstånd, såsom Brainball, 

är rena avslappningsspel (Nacke et al., 2011) eller spel som MindHunter (2010) där spelaren i 

princip bara behöver höja sin fokusnivå för att kontrollera spelet och få eller inga andra 

kontroller förekommer. Om direkt kontroll via ett BCI ska läggas in som en kontroll 

tillsammans med mer konventionella kontrollmetoder i ett spel som kräver spelarens upp-

märksamhet kan det möjligen uppstå en konflikt mellan till exempel spelarens fokus på att 

kontrollera spelet och att uppnå en viss nivå av meditativ mental status.  Min undersökning 

har därför utförts i ett spel där en MindWave står för en del av kontrollen och övriga 

kontroller sköts med tangentbordet. 

Det är också så att även om en person inte medvetet försöker kontrollera sin mentala status 

kommer MindWave att registrera olika nivåer av koncentration- och meditationsnivåer. Om 

en funktion då har konfigurerats för att aktiveras vid en specifik medvetandenivå kan den 

komma att aktiveras spontant på grund av naturligt skiftande nivåer hos spelaren. För att 

kunna skilja på dessa spontana aktiveringar behövs en måttstock för hur ofta dessa sker 

vilken tagits fram genom att testgruppen fått spela en version av spelet avsett att mäta 

spontana aktiveringar av denna typ. 

Sammanfattningsvis är det alltså följande fråga som undersökningen huvudsakligen syftat till 

att få ett svar på: 

 Hur ofta kan en spelare, med kunskap om aktiveringsparametrarna och om 

nuvarande sinnestillstånd, medvetet aktivera en medvetandeförändring jämfört med 

när denne spelar utan vetskap om aktiveringsparametrarna? 
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Sekundärt kan det vara av intresse att undersöka om spelarna upplever att de har direkt 

kontroll över de element som kontrolleras via en MindWave. Är inte det fallet kan man anta 

att en MindWave kan få svårt att på allvar komma att användas i kommersiella produkter.  

3.1 Metodbeskrivning 

För att genomföra studien har jag konstruerat två olika versioner av ett spel. Spelen 

kontrolleras primärt med tangentbord medan en MindWave använts för att aktivera en 

specialförmåga som ger spelaren olika former av bonusar. Mekaniken är densamma i bägge 

varianterna men i den ena fick spelarna tydlig information om hur aktivering av bonus-

förmågan går till medan det i den andra versionen var helt dolt.  

Aktiveringen skedde på samma sätt i bägge versionerna men då aktiveringsmetoden var dold 

i den ena versionen gav denna kontrollversion en måttstock för hur ofta en spelares mentala 

tillstånd förändrades så att aktivering skedde spontant. Detta värde har sedan jämförts med 

hur ofta spelarna lyckades aktivera bonusförmågan när de var medvetna om aktiverings-

metoden och sina nuvarande mentala nivåer, och därmed medvetet kunde försöka aktivera 

den så ofta som möjligt. På detta vis kunde skillnaden mellan spontana och kontrollerade 

aktiveringar påvisas. Spelen var konstruerade så att de pågick under en given tid och 

spelarens poäng och antal lyckade aktiveringar av MindWave-elementet mättes automatiskt.  

Innan testpersonerna spelade kontrollversionen av spelet fick de endast information om att 

de spelar ett spel där hjärnvågor och mental status kan komma att påverka vad som händer. 

När de sedan gick vidare och skulle spela testversionen där de medvetet skulle försöka 

kontrollera spelet via MindWave fick deltagarna veta att det är en bonusförmåga som 

aktiveras om de åstadkommer specifika mentala tillstånd och informerades kring hur detta 

presenteras på skärmen under spelet gång. Vidare fick de enkla tips om hur man kan göra för 

att justera sitt sinnestillstånd för att åstadkomma specifika tillstånd; denna information 

hämtades från NeuroSkys egen dokumentation (NeuroSky, 2009b). 

Efter spelsessionerna fick spelarna svara på en del frågor kring deras upplevelse av spelet och 

kontrollen. Det kunde vara av intresse att fråga användarna om den rent fysiska komforten i 

att använda MindWave och se om det föreligger någon korrelation mellan detta och spelarens 

kontrollförmåga. Rebolledo-mendez, Dunwell, Martínez-mirón, Vargas-cerdán, De Freitas, 

Liarokapis och García-gaona (2009) visade på att okomfortabelt headset kunde påverka 

resultatet eftersom användarna justerade det under sessionen och därmed störde 

mätningarna. Jag närvarade själv under alla spelsessionerna och observerade deltagarna 

medan de spelade och förde anteckningar över de kommentarer och beteenden som spelarna 

gav respektive uppvisade. För att inte riskera att spelare skulle känna sig extra nervösa och 

därmed kanske förändra sina tankemönster valde jag att inte filma försöken. Eftersom 

kvantitativa data lagrades automatiskt av spelen och jag var närvarande som observatör 

under testen följde jag Østbye, Knapskog, Helland och Larse (2008) rekommendation och 

utformade en semistrukturerad intervju. Det intervjustöd jag följde finns bifogat i appendix 

A. 

Följande frågor ansågs av intresse att få svar på under intervjuerna och genom analys av de 

data som samlats från spelen: 

 Skillnad i antal aktiveringar av bonusförmågan mellan de båda grupperna? 

 Hur upplevs kontrollen? 

 Till vilken grad känner testpersonerna att de har kontroll? 
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 Hur förändras känslan över tiden – blir det lättare? 

 Är det någon skillnad på vana/ovana spelare? 

Urvalet av testpersoner har av olika skäl begränsats till högskolestudenter på datorspels-

utvecklingsprogrammet på Högskolan i Skövde. Hur detta kan ha påverkat resultatet 

kommer att diskuteras mer i kommande avsnitt. 

3.1.1 Skillnader mellan kontroll- och testversion av spelet 
För att kunna påvisa en tydlig orsak till skillnaden mellan resultaten i två test är det 

naturligtvis bäst att de skiljer sig åt på endast en punkt då denna då torde vara orsaken till 

differensen. Mina två spel skiljer sig dock åt på två olika sätt och testpersonerna får dessutom 

tillgång till ny information efter att de spelat kontrollversionen och innan de spelat test-

versionen. Detta kan tyckas olyckligt men jag anser det vara en absolut nödvändighet. 

Kontrollversionen avser att mäta antalet spontana aktiveringar av bonusförmågan i ett läge 

där spelaren inte vet något om den alls. Ovetskapen syftar till att spelaren i detta läge inte på 

något vis ska försöka påverka sina sinnestillstånd utan enbart ägna sin uppmärksamhet till 

att spela spelet. 

I testversionen ska spelaren istället aktivt försöka styra sina nivåer av meditativt respektive 

uppmärksamt tillstånd. För att kunna göra detta på ett adekvat sätt måste hon dels ha en 

aning om hur detta går till, där av instruktionerna innan spelsessionen, dels veta vilket 

nuvarande måltillstånd är och hennes nuvarande nivå av de två tillstånden, information som 

tillhandahålls av spelet. 

Informationen innan spelomgången skulle kunna utelämnas och spelaren kunde istället själv 

få lista ut hur denne på bästa sätt skulle göra för att uppnå olika sinnestillstånd. Detta skulle 

påtvinga en längre speltid, för att testen faktiskt skulle visa på några tydliga resultat, vilket 

inte var önskvärt.  

Att låta spelarna få tillgång till information om nuvarande sinnestillstånd eller målvärden för 

aktivering under kontrollspelningarna skulle med stor sannolikhet leda till att några av dem 

försökte justera sina sinnestillstånd medvetet; antingen för att de inser att de genom mentala 

övningar kan ändra nuvarande värden eller för att de får information om att det just nu är 

önskvärt med, till exempel, ett meditativt sinnestillstånd. Detta skulle ge en felaktig mått-

stock för senare jämförelser. Att, omvänt, undanhålla information från spelarna under test-

spelningen skulle höja svårigheten orimligt mycket. Att inte veta vilket nuvarande mål-

tillstånd är skulle vara som att be en spelare trycka på en specifik knapp men inte berätta 

vilken. Undanhållande av nuvarande nivåer skulle istället göra att spelaren inte vet om 

hennes nuvarande tekniker för att nå ett specifikt tillstånd överhuvudtaget fungerar, hon 

måste helt enkelt få veta om hon närmar sig eller om hon behöver byta teknik. 
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4 Genomförande  

Valet av teknologier för genomförandet av projektet har inte varit helt problemfritt varför det 

kommit att förändras en del under tiden utvecklingen fortgått. Detta har resulterat i en fullt 

fungerande programvara för utförande av arbetets undersökning men kanske inte riktigt så 

välputsad och förfinad som jag hade hoppats på i arbetets inledning. 

4.1 Speldesign 

Jag följde några olika spår jag när jag i projektets början funderade kring speldesign. Jag ville 

dels skapa något som var underhållande för spelarna, dels relativt enkelt att konstruera för 

att det med lätthet skulle rymmas inom projektets tidsramar. Det fanns också en tanke att 

anamma Nacke et al:s (2011) slutsatser om kopplingen mellan aktiviteten i spelet och den 

fysiologiska egenskap som mäts; att kontrollera något direkt med tanken kopplade jag 

personligen till användandet av magi eller liknande förmågor.  

Innan jag gick vidare och gjorde någon mer detaljerad design påbörjade jag valet av 

utvecklingsmiljö och på grund av problemen som uppstod där kom jag aldrig mycket längre i 

mitt designarbete annat än de förändringar som beskrivs nedan. 

4.2 ThinkGear API 

NeuroSky har på sin hemsida ett gratis paket med utvecklingsverktyg för MindWave 

(NeuroSky, 2010). I paketet ingår mjukvarukomponenter för att skapa anslutningar mellan 

datorn och MindWave och för att ta emot data på olika nivåer. Man kan välja att ansluta sig 

på låg nivå och läsa rå EEG-data direkt på en kommunikationssockel eller på en högre nivå 

skapa en anslutning som hämtar data som redan är behandlad med FFT och NeuroSkys egna 

algoritmer för beräkning av meditations- och uppmärksamhetsnivå. Det mikrochips som 

sitter i MindWave och som sköter dataanalysen i realtid heter ThinkGear och det API 

(Application Programming Interface) som hanterar kommunikationen med detta chips 

heter följaktligen ThinkGear Communication Driver (TGCD). 

Eftersom detta projekt inte på något vis syftat till djupare analys av hjärnvågor och eftersom 

TGCD rekommenderades av NeuroSky (2010) för applikationer skrivna i C++ bestämde jag 

mig för att använda detta API i mitt projekt. 

4.3 Utvecklingsmiljö 

Efter att jag testat att TGCD fungerade utan problem i en enkel C++-applikation var det dags 

att börja utvecklingen av det spel som ska användas i undersökningen. Eftersom det ligger 

mycket arbete i att utveckla ett spel från grunden bestämde jag mig för att undersöka 

möjligheten att använda MindWave i kombination med någon enklare spelmotor. 

4.3.1 Construct classic 
Jag bestämde mig ganska snabbt för att implementera mitt spel i Construct Classic (Scirra, 

2012) av två anledningar: dels är det ett enkelt verktyg att komma igång med och passar bra 

för att göra 2D-spel, dels medföljer ett öppet verktyg för att konstruera tilläggsmoduler med 

hjälp av C++, något jag skulle behöva för att använda MindWave i spelet. På spelmotorns 

forum fanns det möjlighet att ladda hem en mall för att skapa tilläggsmoduler vilket jag 

gjorde. Jag testade mallen en del och lyckades skapa enklare funktioner och påbörjade sedan 
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implementationen av styrning med MindWave genom TGCD. Nu uppstod dock problem; jag 

kunde inte få TGCD att fungera tillsammans med mallen för tilläggsmoduler och efter att jag 

uttömt de flesta möjligheter till att få hjälp med arbetet bestämde jag mig för att istället gå 

vidare och titta på att använda någon annan spelmotor än Construct Classic. 

4.3.2 Andra förkastade alternativ 
En spelmotor som i mycket liknar Construct är Game maker (YoYo games, 2012) och jag 

funderade ett tag på att använda denna eftersom det även i detta verktyg skulle vara enkelt 

att skapa ett mindre spel. Problemet med Game maker visade sig vara att det krävs en icke 

kostnadsfri version av programmet för att kunna utveckla tilläggsmoduler och eftersom jag 

inte säkert kunde veta att TGCD var helt kompatibel här valde jag bort detta alternativ. 

En annan möjlighet var att använda tredjepartsmjukvara för att mjukvarumässigt emulera en 

joystick och då låta specifika tillstånd inlästa från MindWave representera knapptryckningar 

på denna virtuella joystick. Denna lösning skulle ge mig möjligheten att styra alla spel som 

normalt går att styra med en joystick. Detta kunde i sig vara en kul möjlighet men använd-

ningen för min undersökning skulle vara något begränsad och eftersom jag aldrig tidigare 

arbetat med virtuella drivrutiner vågade jag inte ge mig in på detta spår när jag redan tappat 

mycket tid på tidigare spår. 

4.3.3 Vald lösning 
På grund av tidsbrist var jag nu tvungen att hitta en lösning som skulle kunna resultera i 

något användbart snabbt. Eftersom jag visste att jag kunde få MindWave att fungera bra i en 

C++-miljö ville jag hålla mig där och kontaktade därför en studiekollega, Simon Ochsenius, 

som tidigare läst kursen programvaruutveckling. I den kursen utveckar deltagarna ett enkelt 

spel i stil med Space Invaders vilket skulle kunna fungera för min undersökning. Jag fick 

tillstånd av Simon att använda hans lösning och påbörjade arbetet med att anpassa spelet till 

mina ändamål. 

De huvudsakliga ändringar jag gjorde från det ursprungliga spelet var följande: 

 En tidigare funktion där spelet avslutades när spelaren förlorat allt liv togs bort och 

ersattes av en tidsmekanism så att spelet spelas exakt lika länge varje gång man 

spelar, oavsett skicklighetsnivå. 

 Avläsning av spelarens mentala tillstånd i form av NeuroSkys algoritmer för 

meditation och uppmärksamhet implementerades med hjälp av TGCD. Spelet gjordes 

i två versioner, en där spelaren tydligt kan se sitt nuvarande tillstånd och hur hon kan 

påverka det för att aktivera en bonusförmåga samt en version där denna information 

är helt dold som ska användas i de jämförande testerna. 

 Implementering av bonusar – med tanke på spelets tema valde jag att 

bonusförmågorna ska vara uppgraderingar av rymdskeppets vapensystem. 

 När spelet avslutas visas ett informationsfönster med spelarens poäng och antal 

gånger hon lyckades aktivera bonusförmågan. 

4.3.4 Mer problem 
Trots att allt verkade fungera felfritt slutade plötsligt värden levereras från MindWave och 

ytterligare tid fick läggas på felsökning. Denna gång visade det sig bero på någon form av 

hårdvarufel i min MindWave som ibland verkar förlora möjligheten att korrekt avläsa 

spelarens hjärnvågor. På grund av leveranstider hade jag inte möjlighet att byta ut enheten 

innan undersökningarna startade varför jag istället fick övervaka att kontakten inte bröts 
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under en spelomgång. Detta och övriga problem har lett till att jag tyvärr inte haft möjlighet 

att utföra några pilotstudier. 

4.4 Slutlig produkt 

Spelet är ett enkelt actionspel där spelaren styr ett rymdskepp och ska försöka skjuta ner så 

många fiender så möjligt samtidigt som hon undviker att själv bli träffad. Spelet är, som 

nämnts tidigare, tidsbaserat och spelaren kan inte förlora annat än poäng när hon blir träffad 

av fienden. 

4.4.1 Kontroll och bonusförmåga 
Skeppet styrs i två dimensioner med hjälp av piltangenterna och där mellanslagstangenten 

används för att avfyra skeppets vapen. Mellanslagstangenten kan hållas ner för att ha 

kontinuerlig eldgivning. 

Utöver dessa konventionella kontroller mäts också användarens meditations- och upp-

märksamhetsnivå. I normalt spelläge visas spelarens nuvarande nivå av respektive värde dels 

i siffror (0-100) dels som två staplar längst ner på skärmen. På ena stapeln markeras också 

nuvarande målvärde, alltså det specifika värde som ska nås över eller under beroende på om 

det är ett högt eller lågt värde. I figur 1 visas mätarna för en spelare med meditationsnivå 85, 

uppmärksamhetsnivå 15 och med ett målvärde på 70 i uppmärksamhet markerat med ett 

grönt streck. 

 
Figur 1. Spelarens medvetandetillstånd och målmarkering. 

När målvärdet uppnås aktiverar spelaren bonusförmågan, det vill säga i första hand en 

uppgradering av skeppets vapensystem. Uppgraderingarna fungerar enligt följande: 

0. Startvärde, långsam eldgivning, ett skott. 

1. Snabb eldgivning, ett skott. 

2. Snabb eldgivning, tre skott. 

3. Snabb eldgivning, fem skott. 

Om spelaren lyckas aktivera bonusförmågan när hon nått nivå tre kommer en bonus på  

10 000 poäng tilldelas spelaren. Om spelarens skepp däremot blir träffat av en fiende eller 

inkommande eld så nollställs uppgraderingarna och eldgivningen återgår till startnivån. 

Varje gång bonusförmågan aktiveras sätts ett nytt målvärde. Till att börja med växlar jag 

tillstånd som ska uppnås, alltså om målvärdet tidigare var på meditationsnivå ändras det till 

uppmärksamhetsnivå och tvärt om. Vidare väljs antingen högt eller lågt målvärde; högt om 

det nuvarande värdet är under 50 och lågt om det är 50 eller högre. 

NeuroSky (2011) anger att värden på 0-20 är starkt nedsatta och värden på 20-40 är något 

nedsatta. Jag testade först med ett lägre gränsvärde på 20 men bestämde mig efter några 

snabba testkörningar att detta nog var lite lågt och ändrade till 30. Högre än så ville jag inte 

gå då det troligen skulle öka antalet spontana aktiveringar alldeles för mycket. På 

motsvarande sätt hamnade det höga gränsvärdet på 70.  
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4.4.2 Datainsamling 
För att kunna utvärdera speltestningen på bästa sätt i efterhand sparar spelet under körning 

ett antal relevanta dataparametrar till en textfil som sedan kan importeras till lämpligt 

verktyg för dataanalys, till exempel Microsoft Excel. Data sparas som kommaseparerade 

värden och en skrivning per sekund görs. De data som sparas redovisas i tabell 2.  

Tabell 2. Data som automatiskt registreras under spelets gång. 

Time Hur lång tid spelaren har kvar på spelet. 
Score Spelarens poäng vid angiven tid. 
Attention Spelarens uppmärksamhetsnivå. 
AttentionTarget Nivå av uppmärksamhet som ska nås för aktivering 

av bonusförmåga. -1 indikerar att aktivering istället 
sker på meditationsnivå just nu. 

Meditation  Spelarens meditationsnivå. 
MeditationTarget Nivå av meditation som ska nås för aktivering av 

bonusförmåga. -1 indikerar att aktivering istället 
sker på uppmärksamhetsnivå just nu. 

PoorSignal Registrerar problem med datainläsning från 
MindWave. 

ReadCounter Registrerar antal gånger nya data registrerats från 
MindWave, behöver inte betyda att nya värden för 
meditation eller uppmärksamhet registrerats. 

ActivationCounter Antal gånger spelaren lyckats aktivera en 
bonusförmåga under spelomgången. 
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5 Undersökning och resultat 

På grund av tekniska problem med hårdvaran blev testerna begränsade till fem deltagare 

vilket naturligtvis inte är tillräckligt för att dra några säkerställda slutsatser. Resultaten får 

istället ge en fingervisning åt möjliga vidare undersökningar på ämnet. 

5.1 Pilottest 

För att se att testet fungerade rent tekniskt och att intervjustödet (se appendix A) ledde till en 

relevant diskussion genomfördes ett pilottest. Om testet hade förflutit helt utan problem 

hade även dessa testdata fått vara med i undersökningen. Eftersom testet visade att det var 

lämpligt att öka speltiden något valde jag att göra denna justering av spelet. Detta resulterade 

naturligtvis i att testet inte kunde användas i undersökningen. 

5.2 Testgruppen 

Testgruppen var en mycket homogen grupp: 3 män och 2 kvinnor i åldrarna 22-26 år, 

samtliga studenter på datorspelsutvecklingsprogrammet på högskolan i Skövde. Alla hade 

god datorvana och angav att de spenderade 3-8 (medelvärde 6) timmar framför datorn varje 

dag, liksom stor spelvana där de uppgav 1-3 (medelvärde ~2,3) timmars användning av 

dator- och TV-spel varje dag. Eftersom alla deltagarna var datorspelsstudenter är det inte 

konstigt att samtliga också hade testat flera olika typer av okonventionella spelkontroller och 

tre av dem hade under enstaka tidigare tillfällen testat någon form av EEG-kontroller. I 

vilken grad detta kommit att påverka resultatet kan inte utläsas av denna undersökning men 

om man jämför med en liknande studie som Nacke et al. (2011) där deltagarna hade väldigt 

lite erfarenhet av okonventionella kontroller och fick direkta instruktioner kring hur man kan 

”lura” en fysiologisk sensor (till exempel genom att bita sig i läppen för att provocera ett 

utslag på en GSR-sensor) fick mina testdeltagare endast enklare instruktioner om hur man 

uppnår ett meditativt tillstånd genom avslappning eller ett uppmärksamt tillstånd genom att 

fokusera på en specifik tanke. 

Till skillnad från Rebolledo-mendez et al. (2009) hade jag inga problem med att test-

personerna rörde MindWave under spelets gång trots att alla tyckte att det var obekvämt i 

olika grad att ha den på huvudet. Möjligen kan detta ha påverkats av att spelarna var tvungna 

att använda bägge händerna för att kunna kontrollera spelet. De flesta deltagarna meddelade 

också att de ganska snabbt efter att de börjat spela glömde bort att den alls satt på huvudet. 

5.3 Spelupplevelsen 

En genomgående kommentar kring hur spelarna upplevde spelet var att det var ett ganska 

tråkigt spel i grunden. Detta är beklagligt och beror till viss del på de tekniska problem jag 

mötte under implementeringen men har troligen inte påverkat resultatet av undersökningen i 

någon större utsträckning.  

Något mer som alla deltagarna nämnde var att spelet var för svårt eller att det upplevdes som 

orättvist. Ingen av dem lyckades hamna på pluspoäng i slutänden vilket kan ha gett upphov 

till en viss grad av frustration under spelandet. Detta kan i sin tur resultera i en svårighet att 

uppnå till exempel en hög grad av meditativt sinnestillstånd (NeuroSky, 2009a). Här kan 

man ana en möjlig påverkan på resultatet men å andra sidan är en viss grad av frustration 
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något man kan förvänta sig när man spelar ett spel, särskilt första gången man spelar det, och 

om MindWave ska kunna fungera som spelkontroll kommersiellt måste det gå att använda 

den även under dylika förhållanden. 

På frågan om testdeltagarna kände att de hade kontroll över bonusförmågan, alltså kontroll 

genom alternerande sinnestillstånd med MindWave, svarade 3 deltagare ett rakt ”nej”, en 

upplevde en viss kontroll över uppmärksamhetsmätaren och en deltagare upplevde en viss 

grad av kontroll men då på bekostnad av den mer mekaniska kontrollen i spelet (tangent-

bordskontrollerna). Samtliga deltagare försökte aktivt styra förmågan. Endast två av 

deltagarna upplevde att de hade bättre kontroll i slutet mot spelsessionen jämfört med i 

början av den. En av dessa svarade ”nej” på frågan om huruvida han upplevde någon kontroll 

alls vilket möjligen kan peka på att detta istället borde tolkas som ett ”lite, mot slutet”. 

5.4 Resultat av speldata 

5.4.1 Totalt antal aktiveringar 
Huvudfrågan för undersökningen handlade om hur många aktiveringar av bonusförmågan 

en spelare kunde åstadkomma medvetet jämfört med antalet som sker spontant på grund av 

naturliga variationer i sinnestillstånd. Dessa data sparades automatiskt under spel-

omgångarna och resultatet presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Skillnad mellan spontana och medvetna aktiveringar. 

Testperson Spontana Fokuserade Differens 

TP1 3 1 -2 

TP2 0 0 0 

TP3 5 0 -5 

TP4 0 7 7 

TP5 2 3 1 
 

De negativa värdena i differenskolumnen betyder att fler spontana än fokuserade 

aktiveringar skedde för den spelaren. Testperson nummer fyra (TP4) var den ende av 

spelarna som visade på någon meningsfull förmåga att styra sina sinnestillstånd till önskade 

nivåer. Detta var också en av de spelare som angav att han faktiskt upplevde viss kontroll 

över förmågan. Den andra spelaren som angav att han hade viss kontroll över uppmärk-

samhetsmätaren var TP5 som också var den andra testpersonen som hade en positiv 

differens. 

Finns det då någon synbar anledning till att TP4 lyckades bättre än övriga? Det är troligt att 

det beror på något som inte syns i dessa registrerade data utan istället i något som var tydligt 

när man observerade spelaren under spelsessionen. Dels lade han bitvis av att försöka döda 

fiender under spelningen och lade endast lite fokus på att försöka undvika att kollidera med 

fienderna för att istället kunna lägga mer fokus på att justera sina sinnestillstånd. Dessutom 

testade han flera olika metoder för att åstadkomma sinnesförändringar, till exempel blinkade 

han intensivt med ögonen för att sänka meditationsnivån, spände och slappnade av med 

olika muskler och han berättade under intervjun att han även testade olika fokuserings-

övningar för att snabbare åstadkomma specifika tillstånd. Det verkar onekligen som att 

metoderna fungerade men på bekostnad av det fokus som lades på övriga spelkontroller. 
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5.4.2 Aktiveringsfrekvens 
Huvudfrågeställningen för undersökningen är hur ofta en spelare kan aktivera en medveten 

förändring och det är inte så lätt att svara på givet dessa testdata. Fyra av personerna visade 

inte på någon direkt förmåga att kunna kontrollera sina sinnestillstånd alls vilket skulle peka 

på en frekvens av noll aktiveringar per minut. TP4 hade en medelfrekvens på 1,75 

aktiveringar per minut. 

5.4.3 Basnivåer 
TP2 aktiverade inte bonusförmågan en enda gång under någon av spelningarna vilket kan 

vara intressant att titta närmare på. Figur 2 visar ett diagram med nivåerna på spelarens 

sinnestillstånd och gällande målvärde under kontrollspelningen, figur 3 motsvarande värden 

från testspelningen. 

 

Figur 2. Sinnestillståndsnivåer och målvärde för TP2 under kontrollspelning. 
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Figur 3. Sinnestillståndsnivåer och målvärde för TP2 under testspelning. 

Det intressanta att titta på här är framförallt uppmärksamhetskurvorna i diagramen. I figur 3 

ligger den synbart högre än i figur 2 och beräkningar visar att medelvärdet för uppmärk-

samheten under kontrollspelningen var 26,9 medan den under testspelningen låg på 39,6; 

målet under bägge spelomgångarna var en uppmärksamhetsnivå på 70. Det var alltså ett 

markant högre värde när spelaren aktivt försökt höja nivån men hon lyckades ändå inte 

uppnå ett värde högre än 63 vid något tillfälle. Detta pekar på att det kunde varit av värde att 

liksom Dekker och Champion (2007) kalibrera basnivåer för varje spelare innan spelningen 

då dessa kan variera stort mellan olika personer. Ytterligare indikationer på detta kan avläsas 

om jämförelser görs mellan de olika spelarnas medelvärden under referensspelningen; lägst 

respektive högst hade TP2 med sitt medelvärde på 26,9 i uppmärksamhet och TP1 med 48,3 

vilket tyder på stora individuella skillnader. 
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6 Slutsatser 

I detta arbete har jag undersökt användbarheten av NeuroSkys EEG-avläsare MindWave som 

direkt kontrollmetod i ett spel där den huvudsakliga styrningen sköts med konventionella 

kontroller. 

6.1 Resultatsammanfattning 

Tekniska problem gjorde att undersökningen varken fick den utformning eller omfattning 

som hade varit önskvärd för att på ett optimalt sätt dra tydliga slutsatser kring fråge-

ställningen. Men trots detta finns indikationer på att det inte är helt problemfritt att använda 

alternerande sinnestillstånd och en MindWave för att utöva direkt kontroll över någon 

funktion i ett spel. 

Endast två av fem testpersoner angav att de upplevde att de hade ens lite kontroll över sina 

sinnestillstånd och endast en av dem visade på någon förmåga att faktiskt kunna utöva denna 

kontroll. Slutsatsen för denna undersökning får därför vara att det inte fungerar att använda 

MindWave som direkt kontrollmetod tillsammans med andra, mer konventionella kontroller 

i ett spel som kräver mycket av spelarens uppmärksamhet. Samtidigt finns det stort utrymme 

för vidare forskning och bättre studier på ämnet som kan komma att antingen bekräfta eller 

vederlägga dessa resultat. Denna studie skulle kunna användas som en pilotstudie för vidare 

undersökningar på ämnet. 

6.2 Diskussion 

Även om resultaten i denna undersökning varit negativa kommer tekniken för BCI-kontroller 

att fortsätta utvecklas. Idag används EEG som huvudsaklig teknik i BCI:er med de 

begränsningar detta innebär. I framtiden kan man tänka sig både att precisionen för EEG blir 

bättre och att andra tekniker kommer att förfinas och, framförallt, miniatyriseras så att de 

blir mer tillgängliga för användare. Exempel på tekniker som finns idag men av olika skäl inte 

är tillämpliga är fMRT (funktionell magnetresonanstomografi) och fNIRS (functional near-

infrared spectroscopy) (Rebolledo-mendez et.al, 2009; Minery & Fine, 2009). 

fMRT mäter förändringar av blodflödet i olika delar av hjärnan vilket indirekt påvisar 

förändringar i mätobjektets kognitiva funktioner. Metoden är bra på att mäta hjärn-

funktioner men utrustningen är dyr och väldigt utrymmeskrävande. Det krävs också att 

användaren ligger relativt stilla under tiden mätningen pågår (Minery & Fine, 2009; Ogawa 

& Sung, 2007). 

fNIRS mäter, liksom fMRT, blodflödet i hjärnan. Skillnaden är att fNIRS bara mäter relativt 

ytligt och därför inte kommer åt djupare hjärnfunktioner. Utrustning för denna typ av 

mätningar är något mindre och billigare än den för fMRT men ligger fortfarande utanför vad 

som kan anses som rimligt för användning som BCI (Minery & Fine, 2009). 

Redan idag finns studier som visar att denna typ av utrustning kan användas för att detektera 

när en användares belöningscentra aktiveras i hjärnan, alltså när användaren känner sig nöjd 

eller tillfredställd; de har också använts för att läsa av när en användare är upphetsad eller 

utmattad (Minery & Fine, 2009). Om man antar att utvecklingen av denna typ av utrustning 

kommer att fortsätta i samma takt som den håller nu kommer det inte att dröja allt för 

många år innan den finns på marknaden i former som gör den tillgänglig för konsumenter. 
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Detta skulle helt klart kunna innebär problematik om man se till integritetsfrågor, till 

exempel i form av reklam och produktplaceringar där man direkt kan avläsa hur användaren 

reagerar. Det kan även finnas möjligheter inom områden som onlinedejting och online-

spelande där datorutrustning hela tiden läser av användarnas sinnestillstånd och anpassar 

deras interaktion till vad som starkast aktiverar deras belöningscentra. Detta i sin tur kan få 

följder eftersom ett stimulerat belöningscentrum är en viktig del i formandet av beroenden 

och då spelberoende redan idag är ett växande problem kan det antas bli ännu större ju mer 

intensiva upplevelserna blir.  

Jag är övertygad om att produkter för effektiv avläsning av sinnestillstånd kommer att dyka 

upp på marknaden även om det är oklart inom vilka tidsramar och jag är lika säker på att de 

kommer att följas av en intensiv debatt om integritetskydd. 

6.3 Framtida arbete 

Det finns, som tidigare nämnts, stort utrymme för mer forskning kring både EEG-kontroller 

specifikt och BCI mer i allmänhet. Om jag skulle få chansen att utforma ett mer omfattande 

experiment för att hitta tydligare svar på de frågor som tas upp i problemformuleringen 

skulle jag göra en del ändringar på både metod och på de verktyg som används för 

utvärderingen. 

Det mest uppenbara är fler testpersoner tagna från en mer heterogen grupp för att tydligare 

spegla en medelanvändare eller i alla fall en medelspelare. Testerna skulle också pågå under 

en betydligt längre tid, kanske utspritt över flera månader med samma deltagare vid flera 

tillfällen för att se om det är så att det kanske fungerar bra med denna typ av kontroll om 

man bara ger spelarna möjligheten att lära sig hantera den. 

Jag skulle också låta utveckla fler spel för att kunna dra slutsatser kring huruvida Nacke et 

al:s (2011) slutsatser att fysiologiska kontroller upplevs som mer underhållande när 

aktiviteten i spelet är kopplat till den fysiologiska egenskap kontrollen mäter också kan 

påverka hur bra kontrollen fungerar. Alltså huruvida det är enklare, och roligare, att låta 

spelaren kontrollera magi eller något form av psioniska förmågor i ett spel jämfört med 

uppgradering av vapensystemen på ett rymdskepp. 

Denna studie visar också på att kalibrering av kontrollerna för varje enskild spelare skulle 

kunna ge ett bättre resultat. Implementering av någon form av initial kalibrering alternativt 

funktionalitet i spelet som kontinuerligt anpassar sig till spelarna, till exempel genom att låta 

påverkan i spelet basera sig på procentuella förändringar i spelarens sinnestillstånd snarare 

än användandet av fasta målvärden så som använts i mina spelprototyper, skulle kunna ge 

mer önskvärda resultat. 

Om man ska se till mer omedelbar användning av BCI så som den fungerar idag tror jag att 

det egentligen är mer realistiskt och intressantare att titta på hur det skulle gå att använda 

den för mer indirekt kontroll och avläsa spelarens EEG och justera tempo eller svårighets-

nivån i ett spel dynamiskt och på så vis skapa en bättre, mer individuellt anpassad 

upplevelse. Även här kommer det att behövas en hel del forskning innan det kan komma 

verkligt intressanta produkter på konsumentmarknaden. 

BCI är ett stort och relativt ungt forskningsområde och det kommer att vara intressant att 

följa utvecklingen och se vad framtiden har att erbjuda på området. 
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Appendix A  -  Intervjustöd 

Kön och ålder. 

 

Hur många timmar per dag spenderar du framför dator? 

 

Hur många timmar per dag spelar du datorspel/TV-spel? 

 

Vilka okonventionella spelkontroller har du använt tidigare? 

  Balance board, dansmatta, Wii-mote, ljuspistoler 

  Rockband-instrument, Kinect/PS-move/webbkamera 

  Game track, EEG-kontroller 

 

Om TP använt EEG – hur många gånger tidigare? 

 

Beskriv spelupplevelsen. 

 

Hur, rent fysiskt, var det att ha MindWave på huvudet under spelningen? 

 

Upplevde du att du hade kontroll över bonusförmågan under testspelningen? 

 

Märkte du någon skillnad i (EEG-)kontrollen i början av spelningen jämfört med i slutet av 

spelningen? 

 

Försökte du aktivt att styra bonusförmågan? 

 


