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Sammanfattning 

Denna rapport har som syfte att samla erfarenhet kring de möjligheter och den 

potential som finns i den EEG-teknik och de BCI-headset från NeuroSky som använts. 

Detta görs genom design och utveckling av ett spel som utnyttjar tekniken. Det finns 

redan idag ett mindre urval av sådana spel, men dessa har samtliga varit av mycket 

trivial karaktär och med en bristande förmåga att övertyga och engagera. 

Samtidigt som EEG-teknik når ut till konsumenter, ökar också allmänintresset för mental 

träning. Studier och rapporter visar indikationer på att sådan träning inte bara förbättrar 

hjärnans effektivitet, utan också kan förebygga vissa neurologiska sjukdomar som 

Alzheimers och demens. Forskningsrapporter pekar också på att spel med fördel kan 

användas för mental träning, vilket är en motivering till relevansen i att detta 

examensarbete representeras i form av ett spel. 

Hårdvaran som använts har färdiga algoritmer för avläsning av användarens 

koncentrations-, meditations- och blinkstyrkenivåer. Det bristande antalet olika former 

av input som enheterna kan leverera i sitt standardutförande, skapar begränsningar i 

komplexiteten på interaktionen. Trots detta har det kunnat konstateras som ett resultat 

av detta arbete att en betydligt rikare interaktionsmodell än den som idag ofta påträffas 

i tillgängliga spel, är fullt möjlig. Cortex Wars, som det utvecklade spelet heter, tänjer på 

gränserna genom att vara det första spelet för två samtidiga spelare; var och en med 

varsitt NeuroSky headset. 

Resultaten av arbetet visar också på att tekniken och den hårdvara som använts inte är 

utan problem och brister. Stabilitetsproblem finns med hårdvaran och tekniken som 

sådan är också väldigt känslig för yttre påverkan av exempelvis muskelaktivitet. 

EEG-teknik i den form som använts i arbetet har stor potential att förändra tillvaron och 

tillgängligheten för en stor grupp människor i flera avseenden. Här avhandlas främst 

spelområdet och hur detta kan tillgängliggöras på sådant vis att personer med vissa 

fysiska handikapp har möjlighet att spela på lika villkor som människor utan handikapp. 
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1 Inledning 
Hjärnans komplexitet och kapacitet har länge drivit vetenskapen i hopp om att kunna 

förstå dess funktion och anpassningsförmåga. Denna vetenskapliga drift har lett till 

tekniker som EEG1 som har gett svar på många frågor, men i processen skapat desto fler 

nya. Tekniken har använts inom medicinen och militären bland annat, men nu börjar 

den nå ut till konsumenterna och den stora massan. Vad detta för med sig får framtiden 

utvisa, men under tiden avser denna rapport att ge en första inblick i tekniken som en 

konsumentprodukt samt dess potential. 

1.1 Bakgrund 

Tidigare praktiskt och ekonomiskt otillgängligt för konsumenter gör nu EEG-teknik sitt 

intåg även inom denna målgrupp. Detta kan skapa många nya möjligheter inom många 

områden såsom exempelvis människa-maskin-interaktion och mental träning. 

Utforskandet av potentialen och att samla erfarenhet av tekniken har legat som grund 

för det examensarbete som denna rapport avhandlar. 

1.1.1 Introduktion till EEG och hjärnvågor 

Även om fokus ligger på en färdigställd produkt samt utforskandet av denna så är en 

grundläggande teoretisk förståelse för vad hjärnvågor är och hur de uppkommer en bra 

bas för att på ett mer adekvat vis vara förmögen till resonemang kring tekniken och 

eventuella problem och möjligheter. 

Varje neuron innehåller vätska omgiven av ett halvgenomträngligt membran, varigenom 

somliga joner kan passera igenom medan andra förblir ute- eller innestängda. Inuti en 

neuron råder relativ hög koncentration av kaliumjoner (K+), medan koncentrationen av 

natriumjoner (Na+) och klorjoner (Cl-) är förhållandevis låg. Utanför cellen råder det 

omvända. I korta ordalag medför detta en elektrisk potentialskillnad.2 

Cellmembranets permeabilitet förändras om membranet påverkas kemiskt, elektriskt 

eller mekaniskt. Denna förändring innebär att flödet av joner genom membranet 

förändras, varpå även potentialskillnaden gör detsamma. Om spänningen når en viss 

nivå öppnas membranet upp helt för natriumjoner att passera under en bråkdel av en 

millisekund för att sedan stängas igen. Därefter sker en liknande process, men denna 

                                                      

1
 Elektroencefalografi 

2
 Forslund, Pontus (2003), A Neural Network Based Brain-Computer Interface for Classification of 

Movement Related EEG, (LiTH-IKP-EX-2107), s. 12-13 
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gång för Kaliumjonerna.3 I sin helhet får detta effekten att membranets potential växlar 

och bildar en vågform om man plottar grafen för spänningen som en funktion av tid. 

EEG är en teknik för att kunna mäta och notera de spänningsskillnader som genereras 

när joner flödar genom neuron. En sådan neuron kan ses som en elektrisk dipol, vilket 

innebär att bidraget från omkringliggande neuron avtar med kvadraten på avståndet. 

För EEG-mätningar är detta ofördelaktigt eftersom att varje sensor endast kan mäta på 

de neuron som ligger placerade strax under eller inom ett mycket litet avstånd runt 

sensorn.4 

Utanpåliggande EEG-sensorer som placeras på skalpen har ingen möjlighet att registrera 

de mycket små spänningsskillnader som enstaka neuron ger upphov till, utan de värden 

som registreras är summan av aktiviteten från en mycket stor kvantitet av dessa. En 

bieffekt av detta är att det i första hand inte är den neurologiska aktiviteten som är 

avgörande för utslaget på EEG-mätningen utan hur synkroniserad aktiviteten är. Ju mer 

synkroniserad den är, desto högre amplitud erhålls, vilket betyder att EEG är en 

inspelning av superponerade hjärnvågor från ett mycket stort antal enskilda neuron.5 

När man sover eller stänger ögonen blir rytmerna mer synkroniserade vilket ger utslag 

med högre amplitud än i vaket tillstånd och med öppna ögon.6 

När hjärnan arbetar, bildas flera olika rytmer med varierande amplitud och frekvens. Det 

är också via frekvens som dessa rytmer skiljs åt och kallas i vardagligt tal för hjärnvågor. 

Det intressanta i sammanhanget är att olika mentala tillstånd påverkar de rytmer som 

produceras.7 

I Tabell 1 nedan återfinnes en kort sammanfattning över de olika frekvensband som EEG 

normalt registrerar. 

 

 

 
                                                      

3
 Ibid. s. 12-13 

4
 Ibid. S. 20-22 

5
 NeuroSky (2009), Brain Wave Signal (EEG) of NeuroSky, Inc. 

http://www.neurosky.com/Documents/Document.pdf?DocumentID=77eee738-c25c-4d63-b278-
1035cfa1de92, s. 6 
6
 Forslund, Pontus (2003), A Neural Network Based Brain-Computer Interface for Classification of 

Movement Related EEG, (LiTH-IKP-EX-2107), s. 23 
7
 Ibid. s. 23 
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Tabell 1: Hjärnvågor, frekvensband och motsvarande mentala tillstånd 
Källa: Brain Wave Signal (EEG) of NeuroSky, Inc.  (2009)8 

Hjärnvågstyp Frekvensband (Hz) Mentala tillstånd 

Delta 0.1 – 3 Djup, medvets- och drömlös sömn 

Theta 4 – 7 Kreativ, drömmande, fantiserande 

Alpha 8 – 12 Avslappnad, medveten, lugn 

Låg Beta 12 – 15 Avslappnad men fokuserad 

Mellan Beta 16 – 20 Tänkande, självmedveten 

Hög Beta 21 – 30 Alert, orolig 

Gamma 30 – 100 Motoriska funktioner, högre mental aktivitet 

 

För att få en bättre uppfattning om den verkliga skillnaden mellan de olika hjärnvågorna, 

se Figur 1. 

 

Figur 1: Hjärnvågornas frekvensbandskaraktäristik  
Källa Brain Wave Signal (EEG) of NeuroSky, Inc. (2009)9 

                                                      

8
 NeuroSky (2009), Brain Wave Signal (EEG) of NeuroSky, Inc. 

http://www.neurosky.com/Documents/Document.pdf?DocumentID=77eee738-c25c-4d63-b278-
1035cfa1de92, s. 8 
9
 Ibid. s. 9 
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1.1.2 Sensorplacering 

Vanligtvis när det kommer på tal om EEG i exempelvis medicinskt eller forskningssyfte 

placeras elektroderna på huvudet enligt ett internationellt system vid namn ”10-20 

systemet”. Systemet baserar sig på punkter som enkelt går att identifiera och 10-20 

anger att avståndet antingen är 10 % eller 20 % från dessa referenspunkter. Tanken är 

att det ska ge bra signalmässiga egenskaper och kunna tillämpas på ett standardiserat 

vis på de allra flesta människor.  

 

Figur 2: 10-20 systemets elektrodplacering för EEG-avläsning  
Källa: Forslund, Pontus (2003)

10
 

När det gäller NeuroSkys hårdvara så finns det endast en EEG-sensor. Dess position 

motsvarar närmast punkt Fp1 i Figur 2. NeuroSky motiverar själva placeringen av den 

ensamma sensorn med att man dels undviker problem med hudkontakt på grund av att 

                                                      

10
 Forslund, Pontus (2003), A Neural Network Based Brain-Computer Interface for Classification of 

Movement Related EEG, (LiTH-IKP-EX-2107), s. 29 
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hår hamnar emellan sensorn och huden samt att det är från detta område i hjärnan som 

kognitiva signaler associerade med högre medvetande härstammar ifrån. 

The forehead is a convenient location for placing a single contact 

sensor; it avoids the problem of achieving a good connection 

through hair, and it is over the frontal cortex where cognitive 

signals linked to higher states of consciousness originate.11 

1.1.3 Mental träning 

Det talas idag mycket om mental träning tillsammans med en uppsjö av positiva 

konsekvenser av detta. Nedan presenteras några av resultaten från det senaste 

årtiondets forskningsrapporter. 

Det har sedan länge varit känt att hjärnan fysiskt kan förändra sin struktur för att 

anpassa sig till rådande förhållanden och arbetsuppgifter. Då hjärnan är det organ i 

kroppen som kontinuerligt använder mest energi, har det evolutionärt varit av yttersta 

vikt att detta organ kunnat anpassa sig på så vis att ofta utförda arbetsuppgifter kunnat 

utföras effektivt. Denna förändring i hjärnans struktur kallas för neuroplasticitet och är 

det som ligger till grund för att ett område i hjärnan kan växa sig större respektive 

mindre beroende på belastningsfördelning.  

Idag kopplas just hjärnans effektivitet i första hand till högre intelligens och 

koncentration ses nästan som en magisk faktor när det kommer till förmågan att fysiskt 

förändra hjärnstrukturen för en högre effektivitet: 

One of the strongest findings in neuroplasticity, the science of how 

the brain changes its structure and function in response to input, is 

that attention is almost magical in its ability to physically alter the 

brain and enlarge functional circuits.12 

And in people who excel at particular tasks, Stern’s neuro-imaging 

studies show, brain circuits tend to be more efficient (using less 

                                                      

11
 Neurosky (2009), NeuroSky’s eSense Meters and Detection of Mental State, 

http://www.neurosky.com/Documents/Document.pdf?DocumentID=809fde40-0fa6-4ab6-b7ad-
2ec27027e4eb, s. 1 
12

 Begley, Sharon & Yarett, Ian. Newsweek (2011), Can You Build a Better Brain?, 
http://www.newsweek.com/2011/01/03/can-you-build-a-better-brain.html# 



 

 
6 

energy even as cognitive demand increases), higher capacity, and 

more flexible.13 

Varför just koncentration verkar ha en så stor inverkan på hjärnstrukturen kan bero på 

att det skulle kunna vara en indikator för hjärnan som talar om att det är dags att 

effektivisera den tankeverksamhet som pågår. Redan effektiva processer som vi 

dagligen ser som rutin triggar däremot inte någon förändring i strukturen då den redan 

är effektiv och utförs med ett minimum utav ansträngning. Att tala sitt hemspråk kräver 

inte speciellt mycket energi, men det är tack vare att man i tidigare ålder lade ner energi 

och koncentration framförallt på att lära sig det. 

That might explain why skills we’re already good at don’t make us 

much smarter: we don’t pay attention to them. In contrast, taking 

up a new, cognitively demanding activity […], a foreign language – 

is more likely to boost processing speed, strengthen synapses, and 

expand or create functional networks.14 

Det återstår dock ett problem med kognitivt krävande uppgifter; om nu sådan 

belastning gör hjärnan mer effektiv, varför blir det inte enklare att lösa Sudoku-pussel i 

samband med att man lär sig ett nytt språk till exempel? Svaret kan ligga i att när man 

koncentrerar sig på en specifik uppgift så sker i första hand endast en omstrukturering 

av hjärnan för bättre effektivitet just för den specifika uppgiften.  

Unfortunately, there is no transfer: improving processing speed 

does not improve memory, and improving memory does not 

improve reasoning. […] “The research so far suggests that cognitive 

training benefits only the task used in training and does not 

generalize to other tasks […]”15 

Det finns indikationer på att det kan krävas träning av hjärnan på en högre 

abstraktionsnivå än specifik kognitiv träning för att uppnå en överföring till andra 

hjärnfunktioner. Det är här som mental träning i form av meditation kommer in i bilden, 

då just denna form av träning kan öka storleken på det område om kontrollerar 

koncentration och bearbetandet av data från omgivningen. Med det tidigare nämnda 

                                                      

13
 Ibid. 

14
 Ibid. 

15
 Ibid. 
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gällande koncentration och dess positiva inverkan på neuroplasticitet, bildar denna form 

av träning en hävstångseffekt där meditationen förbättrar koncentrationen, som i sin tur 

gör hjärnan mer effektiv genom att förändra strukturen. 

The second form of mental training is meditation, which can 

increase the thickness of regions that control attention and process 

sensory signals from the outside world.16 

The training […] has shown success in enhancing mental agility and 

attention “by changing brain structure and function so that brain 

processes are more efficient,” the quality associated with higher 

intelligence.17 

En grundlig undersökning på testpersoner som under tre månaders tid genomgick 

intensiv metal träning i form av meditation med fokus på koncentration (FA)18, visade 

resultat i form av en stabilare mental koncentration och en effektivare hjärna: 

[…] the current findings suggest that three months of intensive 

training in FA meditation (1) enhances attentional stability, (2) 

reduces task effort, and (3) amplifies the phase consistency of the 

brain responses to task-related sensory inputs. We propose that 

these mental training-related effects might be produced by a 

reduction in cortical noise and/or by an enhancement of the 

rhythmic mode of attention. 19 

En annan studie undersökte ”attentional-blink”-effekten, som innebär att om en person 

möts av två händelser (T1 och T2) i snabb följd efter varandra så missar personen väldigt 

ofta händelse T2. Man utgick i denna studie ifrån att koncentration är begränsad resurs 

och att olika händelser kämpar om att få koncentrationstid tilldelad samt att om 

bearbetningen av den första händelsen (T1) är för ineffektiv och därmed tidskrävande så 

hinner inte T2 få någon del av den begränsade koncentrationsresursen, vilket resulterar 

i att man missar händelsen. Tre månaders intensiv mental träning resulterade för 

                                                      

16
 Ibid. 

17
 Ibid. 

18
 Focused attention (FA) meditation, Lutz, Antoine et al., The Journal of Neuroscience (2009), Mental 

Training Enhances Attentional Stability: Neural and Behavioral Evidence,  
http://neuro.cjb.net/content/29/42/13418.full.pdf, s. 1 
19

 Ibid. s. 9-10 
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testpersonerna i en minskning av ”attentional-blink”-fenomenet. Orsaken tros vara en 

mer effektiv allokering av koncentration till T1 samt en bättre kontroll och omfördelning 

av resurser: 

[...] meditation, or mental training, affects the distribution of 

limited brain resources. Three months of intensive mental training 

resulted in a smaller attentional blink and reduced brain-resource 

allocation to the first target […]20 

These observations provide novel support for the view that the 

ability to accurately identify T2 depends upon the efficient 

deployment of resources to T1. The results also demonstrate that 

mental training can result in increased control over the distribution 

of limited brain resources. Our study supports the idea that 

plasticity in brain and mental function exists throughout life […]21  

Ofta associeras mental träning med traditionella former av bland annat yoga, men på 

senare tid har studier utförts på alternativa metoder. Ett av de sätt att genomföra 

mental träning på som uppmärksammats på senare tid är att spela datorspel. Men 

kravet här är att spelet ska kräva koncentration samt växlande mellan olika uppgifter. 

Indikationer finns även på att de spel där svårighetsgraden gradvis ökar ger en 

ytterligare fördel. 

[…] some videogames might improve general mental agility. […] It 

also requires that elixir of neuroplasticity: attention, specifically the 

ability to control and switch attention among different tasks. 

”People get better on tests of memory, motor speed, visual-spatial 

skills, and tasks requiring cognitive flexibility”[…} Those with 

increasing levels of difficulty and intense demands on attentional 

                                                      

20
 Slagter, A. Heleen et al., PloS Biology (2007), Mental Training Affects Distribution of Limited Brain 

Resources, 
http://www.plosbiology.org/article/fetchObjectAttachment.action?uri=info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal
.pbio.0050138&representation=PDF, s. 1 
21

 Ibid. 
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capacity – focus as well as switching – probably do the most good 

[…]22 

Förutom att förbättra den allmänna mentala hälsan samt möjligtvis höja intelligensen 

som en effekt av en effektivare hjärna så finns också möjligheten att förebygga 

neurologiska sjukdomar. I första hand står Alzheimers och demens i största allmänhet i 

fokus, och studier visar på olika resultat men med den gemensamma nämnaren att det 

genomgående är positiva sådana. Alltifrån en riskminskning med 50 % för Alzheimers till 

att nästan helt motverka hjärnans allmänna degradering som annars sker med åldern.23 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är mångfacetterat, men kan sammanfattas i att genom 

utvecklandet av ett spel kunna utforska potentialen i första hand i den hårdvara som 

använts, men även att få tillräckligt med erfarenhet samt en djupare förståelse som 

möjliggör en reflektion över potentialen och tillämpligheten även för alternativ hårdvara 

och inom andra ändamål än spel. Målet är även att utveckla ett roligt och 

intresseväckande spel som utnyttjar tekniken på ett sätt som ger spelaren en helt ny 

känsla av kontroll och nya typer av utmaningar. Med detta avses en mer komplex 

interaktion som tar till vara på mer av teknikens och människans möjligheter när det 

kommer till EEG-gränssnitt än vad som utnyttjas i de applikationer och spel som skapas 

idag för denna produkt. 

Intresset för mental träning ökar idag i samhället bland gemene man liksom inom 

forskarvärlden. Målet är därför även att det spel som utvecklas ska bidra till denna 

kategori och på ett intressant och roligt sätt berika användaren med de eventuella 

fördelar som mental träning kan ge, samtidigt som densamme lär sig att kontrollera sina 

mentala förmågor vilka är viktiga i sammanhanget för eventuella vidare avancemang 

inom området. Spelet skall vara ett inledande verktyg för mental träning där framstegen 

snabbt ger resultat i form av bättre kontroll och spelbarhet. 

Som underliggande mål med arbetet finns även en strävan att göra spelet tillgängligt för 

människor med fysiska handikapp (men med normal hjärnfunktion och 

ansiktsmuskulatur) så att dessa kan spela och tillgodogöra sig resultatet av detta arbete 

på lika villkor som människor utan sådana handikapp.  

                                                      

22
 Begley, Sharon & Yarett, Ian. Newsweek (2011), Can You Build a Better Brain?, 

http://www.newsweek.com/2011/01/03/can-you-build-a-better-brain.html# 
23

 Wikipedia, Mental Exercise, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_exercise#Effects_on_Alzheimer.27s_Disease_and_Dementia 
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I anslutning till detta mål ställs även siktet in på Swedish Game Awards (SGA)24 

speltävling för år 2011. Målet är att få med ett bidrag detta år i tävlingen med en 

nominering inom någon av kategorierna ”Best Serious Game” och ”Best Innovation”. Jag 

anser att detta skulle vara ett erkännande för mina antaganden i resonemanget ovan, 

samt för innehållet i denna rapport. 

Rapporten behandlar dels den hårdvara som använts och dels min erfarenhet av att 

använda den. Vidare handlar rapporten om att utveckla ett spel för hårdvaran som tar 

till vara en stor del av den potential som finns samt de resultat som uppnåtts 

tillsammans med en tillhörande diskussion av dessa. 

1.3 Problem- och frågeställning 

För att få en förståelse för den underliggande problematiken kring frågeställningen 

nedan är det av stor vikt att man har en uppfattning om den. De problem som 

presenteras i denna problemställning behandlas djupare vidare i rapporten, men det är 

bra om man har en första grundläggande inblick i vilka problem som finns och utgåtts 

ifrån. 

Hårdvaran är lanserad för (men inte begränsad till) konsumentmarknaden med 

tillhörande spel och applikationer på tillverkarens webbplats.25 Enligt min bedömning 

finns dock ett problem dels med utbudets ringa omfattning, men dels desto allvarligare, 

med spelen; jag menar att de inte utnyttjar den potential som finns i tekniken och lyckas 

därmed heller inte behålla spelarens intresse. Ett följdproblem anses också vara att det 

inte är trivialt att kontrollera sina hjärnvågor, vilket väcker frågan om huruvida det ens 

är möjligt att uppnå en nivå av kontroll där spel och applikationer kan göras mer 

intressanta. 

Den hårdvara som använts har begränsningar främst rörande mängden färdiga 

algoritmer för tolkandet av de EEG-avläsningar som sker. Även om skapandet och 

implementerandet av egenutvecklade algoritmer är möjligt, förutsätter det en lång 

tidigare erfarenhet och en djupare förståelse för hjärnvågor och EEG. I sitt 

grundutförande kvarstår ett potentiellt problem i och med den begränsade mängd 

färdigbehandlad data som hårdvaran levererar. 

Med bas i problemställningen ovan behandlar rapporten följande frågor: 

                                                      

24
 Swedish Game Awards, http://gameawards.se/ 

25
 NeuroSky, http://www.neurosky.com/ 
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 Är det praktiskt genomförbart att inom rimlig tid lära sig att kontrollera sina 

hjärnvågor i tillräcklig grad så att det går att använda praktiskt i en tillämpning? 

 Vilka begränsningar finns med tekniken och hårdvaran idag? 

 Är det möjligt att utveckla ett spel som utnyttjar potentialen i betydligt högre 

grad än det befintliga utbudet, som dessutom håller spelaren intresserad och 

aktiverad utan att spelet blir ospelbart för gemene man? 

 Med grund i de begränsningar avseende färdigimplementerade algoritmer i 

hårdvaran, är det trots detta möjligt att skapa en rik interaktionsmodell som 

skiljer sig från de idag vedertagna men bristfälliga metoderna till interaktion med 

denna hårdvara? 

 Vilken potential finns det för framtiden att utveckla både teknik och produkt, 

samt finns det redan idag alternativ till den aktuella hårdvaran som är tillgänglig 

och praktisk? 

 Är det möjligt att inom ramarna för detta arbete skapa ett spel som möjliggör för 

handikappade människor som inte har förmågan att bruka traditionella 

indatagränssnitt som tangentbord och datormus, att spela på lika villkor som 

människor utan sådana handikapp och skapa ett tillräckligt övertygande resultat 

för att spelet på allvar kan utmana i speltävlingen SGA? 

1.4 Avgränsningar 

Även om det i praktiken existerar nästintill infinita mängder möjligheter, områden att 

utforska samt detaljer att fördjupa sig i, finns det praktiska hinder som avgränsar 

omfattningen på detta arbete.  

Trots ett brinnande intresse för fördjupning och utforskning i tekniken och dess 

möjligheter så förpassas mycket utanför detta arbete och i korta ordalag utgår arbetet 

ifrån en problem- och frågeställning baserad på de erfarenheter och observationer som 

gjorts. Examensarbetet har sin grund i en existerande produkt tillgänglig för 

konsumentmarknaden, och alla observationer och erfarenheter är baserade med 

avseende på denna produkt och teknik. Exempelvis hamnar fördjupning inom EEG, 

hjärnvågor och utveckling av egna algoritmer för desamma utanför ramarna för detta 

examensarbete. 

1.5 Metod 

Examensarbetet tog sin form via utvecklandet av ett 2D-spel, men involverade många 

moment i syfte att erhålla svar på den frågeställning som presenterats. Initialt 

genomfördes en litteraturstudie som omfattade speldesignteori, programmering i C#, 

grundläggande kunskap om hjärnvågor och EEG, Microsoft XNA4 samt forskningsartiklar 
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kring mental träning och dess konsekvenser. Litteraturstudien koncentrerades till början 

av arbetet, men var en kontinuerlig process som i någon grad fortsatte genom större 

delen av tiden. I samexistens med litteraturstudien utfördes även en 

erfarenhetsinsamling kring behärskandet av hjärnvågorna genom att själv träna hjärnan 

i syfte att finna erfarenheter av att lära sig kontrollera koncentration och meditation 

samt kunna dra slutsatser av detta. 

Efter den huvudsakliga litteraturstudien initierades designarbetet av spelet. I dess 

begynnande fas analyserades ett urval av spel och applikationer tillgängliga via 

tillverkarens nätbutik26 vid denna tidpunkt. Urvalet av spel som testades skedde utifrån 

faktorer som tillgänglighet och popularitet. Alla spel i utbudet testades med andra ord 

inte, men hela det dåvarande utbudet undersöktes och analyserades utifrån till spelen 

tillhörande beskrivningar. 

Efter analysen påbörjades även själva utvecklingen/programmeringen av spelet. 

Speldesignarbetet fortsatte under större delen av den resterande tiden, vilket medförde 

ändringar som behövde aktualiseras i spelkoden. Processerna var till viss mån både 

iterativa och inkrementella. Detta kan klargöras med att designprocessen i vissa fall 

behövde börjas om på nytt (exempelvis på spelidéstadiet samt efter anpassning till 

tidsramar och ändrade uppfattningar), vilket kan ses som iterativt. Även spelkoden 

kunde behöva ändras men oftast handlade det om modifikationer som även medförde 

ett utökande av funktionaliteten och detta kan därför ses som en mer inkrementell 

process. Dock tillkom en fas för omstrukturering av kod (så kallad refactoring) vilken var 

av mer iterativ natur.  

Sessioner med speltestning användes för att finna problemområden, få givande 

feedback från faktiskt spelande samt för att kunna polera och balansera spelet. 

Speltestningen kunde också hjälpa till att blotta de svagheter och styrkor som tekniken 

och hårdvaran besitter. 

Speltestningen genomfördes vid två tillfällen med en referensgrupp bestående av LIU-

studenter. Vid första tillfället närvarade en handfull studenter, medan det vid andra 

tillfället tillkom fler. Vid andra testsessionen valdes först två testpersoner som inte hade 

deltagit vid det första tillfället. Dessa fick spela mot varandra utan att först ha erhållit 

någon detaljerad information om spelet. I det fall då någon av spelarna fastnat och inte 

                                                      

26
 NeuroSky nätbutik för EU, http://store-eu.neurosky.com/ 
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kunde komma vidare eller hade någon specifik fråga, besvarades funderingarna. Övriga 

deltagare observerade under tiden händelseförloppet och det som sades.  

Efter varje spelsession med två spelare från referensgruppen, fick dessa ge sin feedback 

på spelupplevelsen och specifika spelmoment. Varje par av speltestare spelade under 

cirka 20 minuter. 

För BCI27-funktionaliteten användes hårdvarorna MindSet och MindWave från 

tillverkaren NeuroSky. Dessa stod för indata till spelet och befinner sig i centrum för 

detta examensarbete vad gäller utforskningen av tekniken, hårdvaran och potentialen 

för dessa. För kommunikation med headset användes den av NeuroSky 

rekommenderade wrappern ”ThinkGearNET”28 som dock modifierades för att fungera i 

det upplägg som spelet kom att utgöra. Utvecklingen skedde i språket C# med 

utvecklingsmiljön Visual Studio 2010 Ultimate29 samt spelramverket XNA Game Studio 

4.030.  

                                                      

27
 Brain Computer Interface 

28
 CodePlex, http://thinkgearnet.codeplex.com/ 

29
 Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate, http://www.microsoft.com/visualstudio/sv-se/products/2010-

editions/ultimate 
30

 Microsoft XNA Game Studio 4.0, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb200104.aspx 
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2 Hårdvaran 
Den hårdvara som använts i arbetet kommer från NeuroSky, men det finns alternativ 

från exempelvis Emotiv31. Fastän denna alternativa hårdvara inte har varit tillgänglig för 

testning eller utforskning så presenteras Emotivs EPOC32 headset översiktligt baserat på 

specifikationer tillsammans med en jämförelse. 

2.1 NeuroSky MindSet 

NeuroSkys MindSet framhålls av NeuroSky som ett komplett system för underhållning 

och BCI-funktionalitet och marknadsförs i första hand som ett ”BCI headset”. I själva 

verket faller MindSet utanför den formella definitionen av ett BCI: 

A brain-computer interface, BCI, is a technical system that allows a 

person to control the external world without relying on muscle 

activity.33 

Rather than depending on the body’s normal output pathways of 

nerve cells and muscles, the input control signals are represented by 

electrophysiological impulses recorded directly from the brain.34 

Även om MindSet inte förlitar sig på muskelaktivitet så erbjuder hårdvaran 

blinkstyrkedetektion, se avsnitt 2.4, vilken förlitar sig på muskelaktivitet. Hårdvaran kan 

utan problem användas utan denna funktionalitet och är då enligt ovanstående 

definition ett BCI-system, men utgående ifrån den kompletta produkten med de 

funktioner som marknadsförs så faller hårdvaran utanför ett ”rent” BCI-system. 

Med trådlös kommunikation över Bluetooth®, rejäla öronkåpor med bra ljud, 

multimediaknappar, knappar för besvarande av samtal i exempelvis Skype, inbyggt 

litiumbatteri för bra batteritid samt EEG-avläsning med färdiga algoritmer och 

blinkstyrkedetektion utlovas bra valuta för pengarna och en ny värld av möjligheter och 

upplevelser. För en översikt av MindSet, se Figur 3. 

                                                      

31
 Emotiv, www.emotiv.com 

32
 Emotiv EPOC neuroheadset, http://www.emotiv.com/store/hardware/epoc-bci/epoc-neuroheadset/ 

33
 Forslund, Pontus (2003), A Neural Network Based Brain-Computer Interface for Classification of 

Movement Related EEG, (LiTH-IKP-EX-2107), s. iii 
34

 Ibid. s. 3 
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Figur 3: Översikt av MindSet BCI headset  
Källa: NeuroSky MindSet Instruction Manual (2009)

35
 

Främst är det BCI-funktionaliteten som är av intresse i detta sammanhang och här 

erbjuder hårdvaran avläsning inom följande åtta EEG-band, se Tabell 2. Värt att notera 

är att hårdvaran inte läser av hela det frekvensspektrum som hjärnvågorna utgör, jämför 

med Tabell 1. 

 

 

                                                      

35
 NeuroSky (2009), NeuroSky MindSet Instruction Manual, 

http://developer.neurosky.com/docs/lib/exe/fetch.php?media=mindset_instruction_manual.pdf, s. 8 
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Tabell 2: Frekvensband som avläses av NeuroSky MindSet  
Källa: Neurosky36 

Hjärnvåg Frekvensband (Hz) 

Delta 1-3 

Theta 4-7 

Alfa1 8-9 

Alfa2 10-12 

Beta1 13-17 

Beta2 18-30 

Gamma1 31-40 

Gamma2 41-50 

 

2.2 NeuroSky MindWave 

MindWave är en uppföljare till MindSet som vid skrivandet av detta kostar ganska exakt 

hälften så mycket som ett MindWave (knappt $100). Kommunikationen sker inte via 

Bluetooth™ utan via RF, men i övrigt kommunicerar MindWave med samma protokoll 

som MindSet. Skillnaden mot MindSet är att MindWave saknar mikrofon och öronkåpor 

så det går inte att använda till att lyssna på musik eller använda i populära program som 

Skype. Å andra sidan väger MindWave mycket mindre, har ett enkelt utbytbart AAA-

batteri, automatisk hopparning med dator samt är utrustad platt rektangulär sensor 

med större yta än MindSets runda och förhållandevis lilla sensor. Dessutom är 

öronkontakterna ersatta med en clip som fästs på öronsnibben för stabil och glappfri 

kontakt. Se Figur 4 för en översikt av MindWave. 

                                                      

36
 NeuroSky EEG-bandfrekvenser, http://support.neurosky.com/kb/technology/eeg-band-frequencies 
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Figur 4: Översikt av MindWave BCI headset  
Källa: MindWave USer Guide (2011)

37
 

I övrigt fungerar MindWave precis som ett MindSet och i utvecklingssyfte krävs inga 

förändringar mot att programmera för ett MindSet. 

2.3 Alternativ 

Trots att NeuroSky är en stor aktör på den idag ännu relativt begränsade 

konsumentmarknaden för denna teknologi, så finns det alternativ. Företaget Emotiv38 

erbjuder ett BCI-headset med 14 sensorer, inbyggt gyroskop och tankeigenkänning.  

                                                      

37
 NeuroSky, MindWave User Guide (2011), 

http://developer.neurosky.com/docs/lib/exe/fetch.php?media=mindwave_user_guide_en.pdf, s. 5 
38

 Emotiv, www.emotiv.com 



 

 
18 

Tekniker som erbjuds är Expressiv™, Affectiv™ och Cognitiv™. Dessa ger möjligheten att 

analysera användarens ansiktsuttryck i realtid, emotionella tillstånd respektive att 

identifiera medvetna tankar.39  

EPOC, som headsetet kallas, använder så kallade våta sensorer som behöver hållas 

fuktiga i saltlösning.40 För att sensorerna skall hållas fuktiga finns tillbehöret EPOC 

Hydrator Pack.41 Egentligen är det små filtkuddar som placeras mellan headsets 

sensorer och huden på skalpen. Dessa kan behöva ersättas och det finns då extra-

filtkuddar att köpa.42 

Utifrån beskrivningen ovan står det snabbt klart att Emotivs headset EPOC, erbjuder ett 

mycket mer avancerat alternativ än NeuroSkys MIndSet och MIndWave. Samtidigt 

kommer den extra funktionaliteten till ett högt pris, både vad gäller produktens faktiska 

kostnad liksom hur praktisk den är. Våta sensorer, 14 stycken, som kan behöva ersättas 

om de faller av och justeras så att de alla får bra kontakt med huden, känns inte lika 

praktiskt som NeuroSkys alternativ MindWave med en sensor på pannan och en clip på 

örat. Sensorn är dessutom en torrsensor och har ingen filtkudde eller något annat 

tillbehör som behöver underhållas eller bytas. Dessutom kostar ett MindSet knappt 

$100 med kostnadsfritt utvecklingskit, medan Emotiv har ett headset som kostar fem 

gånger så mycket (headsetversion för utveckling) tillsammans med ett SDK. 

Spelutbudet är vid skrivande stund heller inte speciellt stort i jämförelse med NeuroSky 

och priserna på spelen är dessutom betydligt högre. Tyvärr kan inget nämnas här om 

huruvida spelen är av högre kvalitet eller ej jämfört med NeuroSkys utbud, då Emotivs 

hårdvara inte har varit föremål för detta arbete. 

2.4 Färdiga algoritmer 

Både MindSet och MindWave levererar rå EEG-data, data från de frekvensband som 

nämns i Tabell 2, blinkstyrka samt något som kallas för eSense: 

eSense™ is a NeuroSky's proprietary algorithm for characterizing 

mental states. To calculate eSense, the NeuroSky ThinkGear 

technology amplifies the raw brainwave signal and removes the 

                                                      

39
 Emotiv, Develop applications for the Emotiv EPOC, http://emotiv.com/developer/ 

40
 Emotiv, EPOC neuroheadset, http://emotiv.com/store/hardware/epoc-bci/epoc-neuroheadset/ 

41
 Emotiv, EPOC hydrator pack, http://emotiv.com/store/hardware/bci-eeg-accessories/epoc-hydrator-

pack/ 
42

 Emotiv, Felt replacement sensors, http://emotiv.com/store/hardware/bci-eeg-accessories/felt-
replacement-sensors/ 
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ambient noise and muscle movement. The eSense algorithm is then 

applied to the remaining signal, resulting in the interpreted eSense 

meter values. Please note that eSense meter values do not describe 

an exact number, but instead describe ranges of activity.43 

De algoritmer som eSense™ utgör är mental koncentration och meditation. Dessa är 

implementerade i hårdvaran och ges som ett värde mellan 0 och 100. Rå EEG-data 

skickas i 512Hz, medan eSense™-värden sänds i något långsammare 1Hz.44  

2.5 Problem 

EEG-utrustning i största allmänhet betraktas ofta som en mycket känslig sådan. Den kan 

lätt störas av muskelaktivitet och andra elektroniska apparater.  

[…] EEG can be very sensitive to muscle activity and that any 

movement, even eye blinks, may distort the recorded signal and 

make it useless for classification.45 

I avsnitt 2.4 kunde det konstateras att hårdvaran avlägsnar brus och muskelrörelser, 

men frågan återstår ifall det fungerar tillräckligt väl i praktiken för att ge en stabil 

anslutning. 

Både MindSet som kommunicerar trådlöst via Bluetooth™ och MindWave som 

kommunicerar via RF, gör det på 2,4GHz-bandet. Detta licensfria band utnyttjas tungt 

idag av 3G-telefoner, DECT-telefoner, WiFi, Bluetooth™-enheter, mikrovågsugnar och 

många fler apparater. Det gör att fel kan uppkomma inte bara i EEG-avläsningen utan 

även i den trådlösa överföringen.  

NeuroSky anger en datapaketsförlust på 5 % för MindWave som en följd av den trådlösa 

överföringen.46 Det står också klart att headseten är känsliga för kringliggande trådlös 

utrustning då följande uppmaning ges vid instabil anslutning: 

                                                      

43
 NeuroSky (2009), MindSet Instruction Manual, 

http://developer.neurosky.com/docs/lib/exe/fetch.php?media=mindset_instruction_manual.pdf, s. 5 
44

 Neurosky, MindWave, http://store.neurosky.com/products/mindwave-1 
45

 Forslund, Pontus (2003), A Neural Network Based Brain-Computer Interface for Classification of 
Movement Related EEG, (LiTH-IKP-EX-2107), s. 64 
46

 Neurosky, MindWave, http://store.neurosky.com/products/mindwave-1 
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If the connection is unreliable and/or static noise is present, please 

un-pair and power off all nearby bluetooth devices to eliminate 

interference.47 

I användarmanualen för MindWave påpekas det ytterligare att utrustningen är känslig 

för störningar. För att undvika störningar från muskler ska man försöka att sitta still och 

till och med om man pratar så kan detta inverka negativt på signalkvaliteten: 

Note: If you are having a problems [sic!] with the signal quality, try 

sitting still for a few seconds. Note that talking can sometimes 

interfere with the signal quality as well. If this does not work, check 

that your head is not within a few feet of a strong electrical device 

(like a laptop adapter or an electrical outlet).48 

Samtidigt är det oklart hur bra precision som EEG-sensorn har. NeuroSky presenterar 

följande siffror på detta efter ett experiment på testpersoner där dessa försattes i olika 

lägen; antingen stirrandes intensivt på en punkt eller i ett neutralt läge: 

Between the “Neutral” and the “One with the dot” state, we 

obtained a classification accuracy of 86%.49 

Vad detta innebär I praktiken för olika tillämpningar uttalas det inget om. Att man 

lyckades skilja på två så till synes vitt skilda mentala tillstånd med 86 % säkerhet säger 

inte så mycket om med hur stor säkerhet man kan vara övertygad om att ett rapporterat 

koncentrations- eller meditationsvärde på exempelvis 50 % verkligen motsvarar 

användarens faktiska koncentrationsnivå. Just precision är ett generellt problem för 

EEG-system: 

The biggest problem with most brain-computer interfaces is low 

accuracy. Sometimes the output of the system does not match the 

                                                      

47
 NeuroSky, Pairing the MindSet with Windows, http://support.neurosky.com/kb/mindset/pairing-the-

mindset-with-windows 
48

 NeuroSky, MindWave User Guide (2011), 
http://developer.neurosky.com/docs/lib/exe/fetch.php?media=mindwave_user_guide_en.pdf, s. 11 
49

 NeuroSky, NeuroSky’s eSense Meters and Detection of Mental State (2009), 
http://www.neurosky.com/Documents/Document.pdf?DocumentID=809fde40-0fa6-4ab6-b7ad-
2ec27027e4eb, s. 5 
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input. This, of course, can be more or less serious depending on the 

application.50 

Vikten av en hög precision beror på tillämpning och även om hårdvaran för detta arbete 

användes för en icke-kritisk applikation så medför ovissheten kring precisionen 

svårigheter att resonera runt tillämpbarheten i andra sammanhang än spel. 

  

                                                      

50
 Forslund, Pontus (2003), A Neural Network Based Brain-Computer Interface for Classification of 

Movement Related EEG, (LiTH-IKP-EX-2107), s. 5 
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3 Spelet 
Det spel som utvecklades, Cortex Wars, är ett spel för två samtidiga spelare som 

använder BCI-hårdvara från NeuroSky, och dess nyttjande av gränssnittets möjligheter 

lägger sig på det i sammanhanget mer avancerade hållet.  

3.1 Vad är ett spel? 

När man idag talar om spel kan den äldre generationen i första hand möjligtvis referera 

till sällskapsspel. Dagens generation har kanske en annan bild av spel och kommer 

kanske osökt att tänka på datorspel/spel i digital form. Faktum är att spel genom tiderna 

har mycket gemensamt trots det vitt skilda sätt med vilket dessa handlingar 

genomfördes. För att inse detta finns det några begrepp och principer som kan vara 

viktiga att förstå och fundera kring när det kommer till de faktorer som utgör ett spel. 

Game mechanics, eller på svenska spelmekaniker, är ett sådant centralt begrepp som 

men jämna mellanrum återkommer i spelsammanhang. Trots detta är det ett 

svårdefinierat begrepp som många försökt definiera genom tiderna. Ett av de bättre 

försöken till att definiera detta begrepp på ett lättförståeligt sätt gjordes av Aki Järvinen: 

[…] means to guide the player into particular behaviour by 

constraining the space of possible plans to attain goals […]51 

[…] game mechanics are best described with verbs […]52 

Detta betyder att en spelmekanik kan vara att skjuta, att klättra och att sikta, 

exempelvis. Det definierar vad man kan göra i spelet, som i sin tur bestäms genom att 

begränsa möjliga sätt att uppnå mål i spelet. Miguel Sicart tar en annan, mer 

objektorienterad utgångspunkt och menar att spelmekaniker kan beskrivas av metoder 

som åkallas av någon eller något (människa eller ett objekt med artificiell intelligens, 

som också har en uppsättning metoder att åkalla). Metoder som avses är sådana som 

har för avsikt att interagera med spelets tillstånd. 

game mechanics are methods invoked by agents, designed for 

interaction with the game state.53 

                                                      

51
 Sicart, Miguel (2008), Defining Game Mechanics, http://gamestudies.org/0802/articles/sicart 

52
 Ibid. 

53
 Ibid. 
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Det ter sig kanske rätt intuitivt att spel med många mekaniker har en större potential att 

upplevas som engagerande, roliga och meningsfulla. Ett belysande exempel är spelet 

”One Button Bob”54, som visar på att man kan uppnå många game mechanics och ett 

intressant spel genom att endast utnyttja en enda knapp på indatagränssnittet – vänster 

musknapp. 

Cortex Wars var avsett att husera relativt många game mechanics trots en relativt 

begränsad inputenhet. Fokus låg på att ge spelaren en känsla av att denne kan uträtta 

många handlingar och att dessa skulle vara sådana att förbättringar i kontrollen av 

gränssnittet snabbt skulle ge resultat. 

Gameplay är en term som används för att beskriva spelkänslan. Wikipedia beskriver 

gameplay på följande vis:  

I allmänhet används termen för att beskriva den totala upplevelsen 

av att spela spelet, förutom faktorer som grafik och ljud.55 

Detta bekräftas också av datorspelsforskaren Jesper Juul, som menar att gameplay inte 

är spelets regler, grafiska element eller ljud, utan är det sätt som spelaren faktiskt spelar 

spelet; de sätt som spelaren kan interagera med spelvärlden och hur denna reagerar på 

denna interaktion.56 Utifrån definitionerna ovan kan det konstateras att game 

mechanics utgör en viktig del i den gameplay som spelaren upplever. 

Spel finns i två huvudsakliga former; det finns spel som har en hög omspelbarhet 

(exempelvis kortspel), och det finns spel som oftast endast spelas igenom en enda gång. 

Spel som man gärna spelar om flera gånger brukar i regel klassas som emergence-spel, 

medan spel som endast spelas en gång ofta klassificeras som progression-spel. Inom 

digitala spel faller ofta strategispel under emergence-kategorin medan till exempel 

många äventyrsspel klassas som progression-spel.57  

En motivering till detta kan vara att strategispelen utvecklas utifrån de strategier som 

spelare skapar och så länge det finns tillräckligt med game mechanics för att 

understödja många tänkbara strategier så upplevs spelet som annorlunda nästa gång 
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man spelar och därmed värt att spela om. Mycket makt att påverka spelets handling och 

gång tillfaller därmed spelarna själva.  

Progression-spel spelas däremot sällan om, som i fallet med många äventyrsspel. Det 

kan bero på att om man en gång hittat alla eventuella dolda objekt i spelet, funnit en 

lösning på mysteriet och kommit till slutet av spelet så kommer det att te sig väldigt 

likartat om man spelar det igen. Mycket makt sätts i detta fall i händerna på 

speldesignern.58 

Cortex Wars designades med emergence i åtanke. Detta gjordes genom att öppna upp 

för många strategimöjligheter och ett dynamiskt spelflöde baserat på detta. 

Det har funnits en dominerande trend bland digitala spel som lyder att utmaningarna 

skall ligga i spelet och inte i gränssnittet.59 Trots att detta ofta är det vedertagna sättet 

att utveckla spel, är det inte nödvändigtvis det enda eller ”korrekta” sättet. En 

jämförelse kan göras mellan brädspelet Schack och klassikern Plockepinn. I det 

förstnämnda spelet är gränssnittet enkelt medan utmaningarna sitter i alla de drag som 

kan utföras, samt de regler som gäller kring hur pjäserna får förflyttas och att förutsäga 

motspelarens drag som konsekvens av ett eget. Det sistnämnda spelet har ett omvänt 

förhållande. Där råder enkla regler och ett enkelt koncept som kan sammanfattas i 

endast en mening, men svårigheten ligger i gränssnittet; att plocka pinnar utan att 

övriga pinnar rör sig. Båda dessa spel är populära och lyckas fånga spelarnas intresse, 

trots deras fundamentala skillnader kring vari svårigheterna ligger. Det som däremot 

kan vara svårare att se som ett lyckat koncept är kombinationen svårt spel tillsammans 

med ett svårt gränssnitt. Ett bra tankeexperiment är Schack där det dessutom skulle 

vara mycket svårt att förflytta pjäserna. 

En fråga som kan vara naturlig i sammanhanget är om inte spel med krångliga gränssnitt 

känns för ineffektiva? Faktum är att en viktig egenskap hos spel är att de har regler som 

just gör dem ineffektiva: 

Suits stresses inefficiency as a core trait of games. For example, the 

easiest way to complete a golf course is to carry the ball to the 

individual hole and put it in, but golf prevents the player from 
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moving the ball except by way of a golf club, giving the player less 

efficient means to solving the problem.60 

Exemplet i citatet ovan är visar på att det inte är effektivitet man är ute efter i de flesta 

spelsammanhang, utan att det är processen med hjälp av vilken man uppnår resultat i 

spelet som är avgörande: 

It is not only about reaching a destination, but also about enjoying 

the journey.61 

I fallet med Cortex Wars utgör gränssnittet den största utmaningen, varför ett välkänt 

spelkoncept istället användes, med viss modifikation. På så sätt introducerar BCI-

gränssnittet en hög grad av ineffektivitet (jämfört med ifall ett tangentbord och mus 

hade använts på ett standardiserat vis för genren), där målet med spelet inte bara är att 

vinna utan att bemästra tekniken.  

Ett intressant tankeexperiment involverandes det tidigarenämnda spelet Plockepinn är 

att spelarna kan skryta med att de lyckades plocka ett visst större antal pinnar, eftersom 

att gränssnittet är erkänt svårt och välkänt. Hade detta spel haft ett enkelt gränssnitt 

skulle det inte ha setts som en bedrift att kunna plocka ett stort antal pinnar, samtidigt 

som spelet inte heller hade varit detsamma. 

Tankeexperimentet ovan visar på spelarna upplever att de har uppnått något när de 

lyckas med en bedrift som anses som svår; en form av belöning. Belöning verkar också 

vara det som driver många spelare till att spela spel. Belöningsmomentet består ofta i 

att spelaren erhåller ett visst antal poäng eller guldmynt.  

Achievers […] regard points-gathering and rising in level as their 

main goal, and all is ultimately subservient to this.62 

Trots att samlandet av belöningar i form av guldmynt eller poäng inte nödvändigtvis är 

spelets så kallade schwerpunkt63, går det alltså att definiera en form av stereotyp där 
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spelaren i generella ordalag endast är intresserad av denna aspekt, oavsett spel. Även 

om majoriteten av spelarna inte nödvändigtvis faller under denna extrem, utgör 

belöning för sina insatser ett viktigt moment i gameplay.  

En ännu outredd term är spel. Var är egentligen ett spel? Det råder delade meningar 

bland spelforskare om definitionen. Gemensamt för de allra flesta är att de inkluderar 

regler som en viktig del av spel. Reglerna är ofta även sådana att det blir betydligt mer 

ineffektivt att nå målen, som nämnt tidigare ovan. Konflikt, menar Chris Crawford, 

liksom flera andra, är ett element som återkommer i alla spel. Konflikterna kan anta 

många olika former men finns alltid närvarande.64 

Chris Crawford gör även en tydlig och mycket viktig distinktion mellan spel och tävling. 

Han menar att om motståndarna inte kan påverka varandra med någon form av attack, 

utan istället endast har möjlighet att koncentrera sig på sin egen framgång, så är det 

inget spel utan en tävling.65 Med denna distinktion blir det enkelt att förstå varför 

exempelvis häcklöpning är en tävling och inte ett spel; varje deltagare kan enligt 

reglerna endast koncentrera sig på sin egen framgång och får till exempel därmed inte 

försöka göra krokben på motspelaren för att nå egen framgång. 

Cortex Wars har designats för att överensstämma med ovan nämnda definitioner av 

spel. Spelets många moment präglas till stor del av att spelarna kan attackera och 

förstöra för varandra istället för att bara kunna koncentrera sig på sin egen framgång. 

Filosofen Bernard Suits har funderat över vad det innebär att spela ett spel och menar 

att det är en frivillig handling i syfte att överkomma onödiga hinder: 

[…] playing a game is the voluntary effort to overcome unnecessary 

obstacles.66 

Med detta sätt att se på spelande blir det rätt uppenbart att det ses som en icke-

produktiv aktivitet som alltså har ett annat syfte.  

Katie Salen och Eric Zimmerman har tagit i hänsyn många av de mer populära 

definitioner på spel som finns och sammanfattat detta i en egen definition: 
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A game is a system in which players engage in an artificial conflict, 

defined by rules, that results in a quantifiable outcome.67 

Ett spel kan enligt denna definition ses som ett eget system, i vilket spelarna kan ingå i 

konflikter. Dessa konflikter existerar dock endast i spelets system och behöver inte 

finnas i verkliga livet. Vidare är spel drivna av regler och varje spel har ett kvantifierbart 

slutskede, exempelvis att en spelare har vunnit eller förlorat och erhållit någon form av 

slutgiltig poängställning.68 

3.2 Varför ett spel? 

Ett spel kan, som behandlat i avsnitt 1.1.3, vara ett bra sätt att utöva mental träning på, 

samtidigt som effekten av att det fortfarande är ett spel bibehålls, med koncept som 

exempelvis gameplay närvarande. Detta går man ofta miste om i applikationer för 

mental träning. En jämförelse kan göras mellan att exempelvis träna reaktionsförmåga 

genom att trycka på en knapp så fort som möjligt efter en ljudsignal och att upprepa 

detta under en längre tid, mot att träna upp samma förmåga genom att spela FPS-spel69, 

som kan ha samma effekt, eller bättre, men som av många upplevs som ett roligare 

förfarande för ändamålet. Kanske är nyckelordet ”roligt” en avgörande faktor i 

sammanhanget. Detta känns igen från många andra områden, inte minst inlärning. Med 

tanke på att EEG-teknik som kräver inlärning från användarnas sida användes i detta 

arbete, var det inte mer än naturligt att låta processen göras till något roligt där en brant 

inlärningskurva ger snabba resultat. 

Eftersom att teknikens och den specifika produktens utforskande också var en mycket 

viktig del av arbetet, upplevdes ett spel kunna leverera ett (i sammanhanget) relativt 

enkelt ramverk för detta ändamål. Hade någon form av hårdvaruimplementation 

konstruerats eller använts för utforskningen, fanns det stor risk för att denna inte skulle 

räcka till eller besitta begränsningar som aktivt hindrade utforskandet av potentialen. 

Att däremot via endast mjukvaruförändringar kunna testa och utvärdera diverse 

intressanta koncept gav ett större spelrum för möjligheter. 
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En ytterligare fördel som beaktades var möjligheten att testa koncepten och resultaten 

på andra människor i större skala. Ett spel har fördelen att det är ett välkänt koncept för 

de allra flesta. Dessutom är det vida känt att bra spel kan intressera och underhålla 

under lång tid i sträck, och med tanke på att så många har erfarenhet av spel kan 

speltestning förväntas leverera bättre feedback än om testning skulle ske på ett för 

testpersonen okänt system. 

Slutligen fanns det en utgångspunkt i ett antagande om att teknik likt den utvärderad i 

detta arbete, i generella ordalag har en stor potential att förändra tillvaron för många 

människor vad gäller tillgänglighet. Den grupp av människor som detta avser är de med 

någon form av fysiskt handikapp som omöjliggör bruket av traditionella gränssnitt som 

tangentbord och mus vid interaktion med en dator. På spelfronten har utbudet 

uppfattas som väldigt fattigt, samtidigt som spelandet inte kunnat ske på lika villkor med 

personer utan sådana handikapp.  

Här sågs chansen att skapa ett ”slå flera flugor i en smäll”, vad gäller utforskandet av 

tekniken, dess potential och begränsningar, via ”enkel” testning och stort spelrum för 

förändring. Dessutom uppskattades möjligheterna för utforskandet och skapandet av 

ett roligt spel för ett helt nytt gränssnitt, där spelet har potential att tillgängliggöras på 

lika villkor för människor med vissa handikapp. 

3.3 Analys av nuvarande spelutbud 

En analys utfördes i början av speldesignfasen över ett urval av de spel som fanns 

tillgängliga för test vid tidpunkten. Detta gjordes för att få en överblick över vilka 

koncept som redan hade testats, hur de fungerade i praktiken och ifall det kunde göras 

bättre. Genom att organisera data från analysen i olika kategorier kunde därefter dessa 

data bearbetas och ett målspel tas fram. Målspelet skulle försöka kombinera de 

egenskaper som de andra spelen saknade och som samtidigt bedömdes kunna förhöja 

spelupplevelsen. Därefter fick det agera som vägledning under den resterande delen av 

designfasen. 

I Bilaga A återfinns en sammanställning från spelanalysen. Nedan presenteras en 

sammanställning med förklaringar till rubrikerna för en korrekt tolkning. 

 Namn: Avser det testade spelets namn. 

 Input: De inputenheter som spelet använder. ”x” betyder att enheten används 

och ”-” betyder att den inte används. ”Flera samtidigt” avser om flera 

inputenheter förutom headset kunde användas samtidigt på ett bra sätt. 
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 Mätvärden: Här anges de mätvärden som spelet tar i beaktning i olika 

spelmekaniker. Värdet som anges avser antalet mekaniker som mätvärdet 

används i.  

 Typ & antal av mätvärden: Anger om, och i sådana fall vilken typ av mätvärde 

det är (momentant/ackumulerat) samt antalet av dessa. Med momentant menas 

att den nuvarande nivån i varje tidpunkt används, medan ackumulerat anger att 

värdet används för att samlas ihop för att därefter användas. 

 Spelare: Om spelet är ämnat för endast en spelare anges bokstaven ”S” 

(singleplayer) under rubriken ”Single/Multi”. Om det däremot har stöd för fler än 

en spelare anges ”M” (multiplayer). I kolumnen AI anges huruvida spelet har 

någon form av artificiell intelligens implementerad. 

 Mekaniker: Under denna rubrik presenteras de spelmekaniker som finns som 

använder sig utav avslappning respektive koncentration. 

Uppmärksammade negativa aspekter är markerade med rött, medan utmärkande 

positiva är markerade med grönt. Generellt har de egenskaper som markerats med rött 

försökt undvikas, medan många av de grönmarkerade alternativen har eftersträvats i 

speldesignen. 

3.4 Cortex Wars 

Cortex Wars är ett spel med målet att vara ett spel med många spelmekaniker (trots ett 

relativt input-fattigt gränssnitt), en tydlig schwerpunkt samt fokus på emergence 

framför progression för omspelbarhet och variation. Tillsammans bidrar dessa attribut 

till en bas för bra gameplay. En särskiljande egenskap mot många andra spel är att 

utmaningen i första hand sitter i gränssnittet mellan spelaren och spelet, men spelet i 

sig innehåller också många utmaningar. Dessa blir dock nästan triviala om BCI-

gränssnittet byt ut mot exempelvis ett tangentbord. 

Utmaningarna finns som ovan implicerat på flera plan, dels strategiskt och dels mentalt. 

Det handlar det förstås om att bemästra sina mentala förmågor genom att uppnå en 

högre nivå av kontroll över koncentration, meditation och blinkstyrka. Förutom att 

förbättra sina egna förmågor handlar det också om att ligga steget före sin motspelare 

som genom spelets gång också blir allt skickligare i dessa moment. 

Å andra sidan ligger utmaningarna även i att identifiera en strategi för sina handlingar 

baserat på många faktorer. Som exempel kan nämnas motståndarens och sina egna 

mentala styrkor och svagheter, liksom de framgångar eller motgångar som mött en i 

spelets många moment som uppstår i olika så kallade faser. Dessa beskrivs under de 
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efterföljande rubrikerna. Ett exempel på en sådan fas är den så kallade ”skjutfasen” som 

illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5: Cortex Wars, skjutfasen 

3.4.1 Handling och innehåll 

Cortex Wars utspelar sig i en dystopisk science fiction-miljö i ett slags kargt 

postapokalyptiskt ingenmansland där ett slutgiltigt slag utkämpas. Med ”hjärnhand” styr 

varje spelare sin domedagsmaskin som tagit formen av en kanonbestyckad, grovt 

bepansrad och tungt beväpnad hjärnhalva utan dess like.  

Ett viktigt strategiskt och spelmekaniskt moment ligger i valet av spelfas, vilket förutom 

en rikare spelupplevelse även bidrar till ökad speldynamik tack vare möjligheten att 

styra över spelets förlopp på ett icke-förutbestämt sätt. Detsamma gäller även inom den 

valda fasen, där spelarnas interna strategier ställs mot varandra och där valet mellan att 

försvara sin egen strategi eller förstöra motståndarens ofta finns tillgänglig. 

Det finns tre faser som spelarna kan ställas inför, vilka benämns som ”Skjutfasen”, 

”Ammunitionsfasen” och ”Bonusfasen”. Utöver dessa faser finns ett spelmoment kallat 

”Fasvalet”. Detta, i symbios med de mentala utmaningarna, utgör spelets fundament på 

vilket alla de utsatta målen som beskrivits i syftesformuleringen under rubrik 1.2 vilar 

på. 
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Utöver ovannämnda strategier och utmaningar finns det en tidsfaktor att ta hänsyn till. 

Den förekommer i samtliga av spelets faser och tillför ännu en dimension till spelets 

gameplay. 

3.4.2 Huvudsakliga designbeslut 

Då gränssnittet är så nytt och annorlunda mot traditionella HCI-enheter (såsom 

tangentbord, datormus eller gamepad), gjordes bedömningen att spelets grundkoncept 

skulle vara igenkännbart för någon som spelat spel i någon utsträckning tidigare; det vill 

säga att varje spelare har en bas med en kanon och ska sträva efter att förinta 

motspelaren med tillgängliga vapen, samtidigt som det finns yttre faktorer som påverkar 

precisionen och träffsäkerheten. Exempel på sådana faktorer kan vara vindstyrka och 

vindriktning samt tillgängliga vapen. 

Ett designbeslut som var av största vikt var huruvida spelet skulle vara ett komplext 

sådant med många spelmekaniker samt besitta mer avancerade former av input och 

interaktion än vad redan tillgängliga spel kunde erbjuda för denna hårdvara. Det som 

talade emot detta var främst att tekniken i sig redan utgjorde en så stor utmaning som 

gränssnitt att ett komplext spel med mer avancerade interaktionsformer endast skulle 

göra det för svårt att förstå sig på och än mer att kunna spela. Det som däremot talade 

för att faktiskt göra ett komplext spel var dels att det redan fanns relativt många spel 

(ett 30-tal) för hårdvaran, men som alla var väldigt enkla och enformiga i sina sätt att 

utnyttja potentialen i tekniken. Detta gjorde att dessa spel snabbt blev mycket 

enformiga och tråkiga. Dessutom, i och med att målet var att utforska tekniken samt 

dess potential och möjligheter så vägde det över till fördel för ett mer komplext spel 

med många spelmekaniker och komplexa interaktionsformer. 

I fråga om typen av spel togs ett beslut om att spelet i stort skulle vara icke-progressivt i 

syfte att öka omspelbarheten och därmed också ge en chans till förbättring och 

evolution i sitt spelande allteftersom spelarna får större kontroll över gränssnittet och 

de egna mentala förmågorna. 

För att lägga spelarens blick och fokus på rätt element i spelet togs ett beslut om att 

samla indikatorer och mätare på den plats där händelserna i spelet sker. Samtidigt skulle 

fokus upprätthållas på spelobjekten och inte på mätarna, vilket innebar att en intuitiv 

återkoppling skulle finnas mellan indatavärdenas nivåer och det som faktiskt sker i 

spelet. Ett exempel på detta är att avfyrningsvinkeln blir större med högre 

koncentration och mindre med lägre nivåer av densamma. Trots att det då finns en 

koncentrationsmätare placerad på kanonens bas för referens så existerar en direkt 

återkoppling mellan nivå och konsekvens bland spelobjekten. 
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Blinkningar, och styrkenivån av dessa, har en stor betydelse i spelet. De fastställer 

värden, används i kamper mellan spelarna och bekräftar val. Medan koncentrations- och 

meditationsnivåer i generella ordalag är relativt fluktuerande, så är medvetna 

blinkningar å andra sidan just medvetna och har en styrka som skiljer sig från normala 

sådana som har en mycket lägre styrka. Denna distinktion är tillräcklig och nödvändig att 

ta vara på och möjliggör nästintill en analogi med ett musklick. Det var av denna 

anledning som blinkningar tilldelades denna roll. 

Analysen av det nuvarande spelutbudet visade på ett intressant fenomen och en riktig 

möjlighet till att bryta ny mark. Det fanns inga spel som utnyttjade mer än ett headset åt 

gången samtidigt. Med risk för att passera gränsen för hårdvarans förmågor fattades 

beslutet att träda in på okänd mark och finna större klarhet och möjligtvis ny potential 

genom att skapa ett multiplayerspel för två samtidiga spelare med varsitt headset. 

Förutom det ovanstående visade spelanalysen även på andra genomgående egenskaper 

hos större delen av spelen; de är enformiga och tar inte till vara på potentialen i 

tekniken. Allt som oftast handlar spelen om att maximera antingen meditations- eller 

koncentrationsnivån. Ett bra exempel på detta är spelet ”Jack’s Adventure”70 där 

spelaren flyger mellan planeter och på ett enformigt vis ska rädda dessa. Den utmaning 

som möter spelaren är att ständigt nå och behålla en allt högre koncentrations- eller 

meditationsnivå över ett gränsvärde som blir allt högre i takt med att man når nya 

planeter att rädda. Denna typ av enformig interaktion och förutsägbarhet ville undvikas, 

varför designbeslut togs om att interaktionsformerna skall kännas meningsfulla och mer 

givande än att ständigt behöva maximera det ena eller andra eSense™-attributet. 

Efter vidare spelutbudsanalys kunde det konstateras att de allra flesta spel använde 

headset som ett komplement till traditionella gränssnitt. Som exempel kan nämnas 

tutorialspelet MindBlaster71 som kräver en datormus för att spelas. Detsamma gäller 

den populära tech-demon NeuroBoy72 som även medföljer headseten. NeuroBoy har 

karaktären av ett spel och skulle lätt kunna vidareutvecklas till ett fullvärdigt sådant. 

Även om det är en demo som fokuserar på att presentera tekniken, uppfattades det 

också som en demonstration av NeuroSkys intentioner med tekniken vad gäller 

spelmediet.  

                                                      

70
 NeuroSky, Jack's Adventure, http://store-eu.neurosky.com/products/jacks-adventure 

71
 NeuroSky, MindBlaster, http://store-eu.neurosky.com/products/mindblaster 

72
 NeuroSky, The Adventures of NeuroBoy, http://store-eu.neurosky.com/products/the-adventures-of-

neuroboy-bci-technology-demo 
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En stor del av teknikens potential ligger i att fungera självständigt, utan stöd från 

indataenheter som mus och tangentbord. På vis öppnas tekniken upp för svårtillgängliga 

målgrupper där handikapp sätter hinder för användande av sådana enheter. Med detta 

som utgångspunkt fattades designbeslutet att utforska möjligheterna kring användandet 

av headset på ett sätt som i spelmomentet uteslutande använder indata från headset. 

Beslutet att uteslutande använda headset i spelmomentet medförde vissa 

konsekvenser. Dels begränsades de tillgängliga interaktionssätten till följd av drastiskt 

minskade möjligheter till input. De traditionella medlen har trots allt knappar och 

kombinationer av dessa liksom kombinationer av enheter (exempelvis tangentbord med 

mus). Dessutom ger knapptryck otvetydig input som i det närmaste kan jämföras med 

en etta och en nolla i digital mening, avseende huruvida knappen är nedtryckt eller ej. 

En sådan analogi kan inte direkt översättas till en enhet som avläser koncentrations- och 

meditationsnivåer. Istället krävs en tillämpning av tröskelvärden och intervall, vilka man 

tilldelar olika betydelser för att avgöra om och vilken händelse om ska ske. 

En annan konsekvens av det ovanstående är att tempot i interaktionen av naturliga skäl 

blir begränsat. Det tar helt enkelt tid att växla mellan mentala tillstånd och dessutom 

fungerar många konventionella interaktionsmoment sämre. Som exempel kan nämnas 

upprepade musklick och tangenttryckningar vilket är vanligt i många spel. Att 

exempelvis åstadkomma likvärdig input genom att begära upprepad koncentration eller 

meditation från spelaren är inte realistiskt genomförbart. 

I syfte att upprätthålla en känsla av att spelet rör sig framåt och har ett visst tempo, har 

tidsaspekten tagits in som en faktor i gameplay. En timer tickar ned och visar hur lång tid 

spelarna har på sig att göra sitt bästa. 

Fasspecifika designbeslut redogörs under respektive fasrubrik nedan.  

3.4.3 Skjutfasen och dess interaktion 

Skjutfasen är spelets Schwerpunkt. Oavsett fram- eller motgångar i de andra faserna, är 

det här som det huvudsakliga avgörandet i spelet sker. Ingen annan fas besitter den 

förmågan, men utan de andra faserna skulle ett avgörande ha potential att bli mycket 

utdraget och icke-dynamiskt. 

I denna fas handlar det om att sikta på och träffa motståndarens avatar. För att inte 

hamna i ett underläge gäller det att utnyttja sina vapen väl. Utöver detta finns det en 

tidsrestriktion under vilken spelarna har möjlighet att antingen försvaga eller förgöra 

motståndaren samt att själv ta sig levande ur striden. 
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Det huvudsakliga tillvägagångssättet i denna fas för att uppnå detta sker via en tredelad 

process som man kan kalla ”sikta, samla kraft, skjut”-mekanismen. I utgångsläget vid 

spelets start befinner sig båda spelarna i ”sikta”-läget, vilket innebär att 

koncentrationsnivån är den som styr vinkeln på kanonmynningen. En hög koncentration 

över ett visst tröskelvärde ökar vinkeln på kanonmynningen. Denna rörelse avbryts i det 

fall spelarens koncentrationsnivå faller under tröskelvärdet, när mynningens maximala 

vinkel är nådd eller om spelaren stoppar rörelsen genom en blinkning, som även den har 

ett tröskelvärde för att ge utslag. På liknande sätt ger en koncentrationsnivå under ett 

visst tröskelvärde en minskande vinkel.  

Ifall den ovan nämnda blinkningen i ”sikta”-läget görs på rätt sätt, fixeras den nuvarande 

kanonvinkeln varvid ”samla kraft”-läget aktiveras för denne spelare. I detta läge kan inte 

vinkeln längre påverkas på något vis, utan koncentrationsattributet byter innebörd och 

styr nu istället det aktiva vapnets avfyringskraft. Här motsvarar en högre nivå en större 

styrka och vice versa. I detta läge finns några externa förhållanden att ta hänsyn till 

eftersom att dessa kan vara direkt avgörande för ifall ett skott, med den inställda 

vinkeln och kraften, resulterar i en träff eller ej. Den främsta faktorn är vindstyrkan och 

riktningen på denna, som representeras av rörliga moln. Utöver denna faktor finns det 

en gravitation som påverkar vissa vapentyper. ”Samla kraft”-läget övergår till ”skjuta”-

läget när spelaren blinkar på samma sätt som i ”sikta”-läget ovan. 

I ”skjuta”-läget är det endast avfyrandet av vapnet som är möjlig. Detta sker när 

användaren blinkar på tidigare nämnt vis.  Även här kan det vara strategiskt att ta 

hänsyn till vindförhållandena som ändras med jämna mellanrum. Ett avfyrat skott 

påverkas endast av de vindförhållanden som rådde vid tidpunkten för avfyrandet. Att 

invänta ”rätt” vindförhållanden kan dock te sig kostsamt då motspelaren kan ta tillfället i 

akt och avfyra sina vapen. När en spelare avfyrat sitt skott, återgår dennes spelläge till 

”sikta”-läget och processen som beskrivits ovan börjar om på nytt. 

De vapentyper som finns tillgängliga är kanonkula, missil, 

laser samt supervapen. Dessa finns representerade visuellt i 

denna fas så som Figur 6 illustrerar, där laservapnet är aktivt. 

Spelaren kan inte själv välja vapentypen för nästkommande 

skott, utan detta görs av spelet, baserat på antalet skott för 

respektive vapentyp. Större antal medför högre sannolikhet 

för det vapnet att bli valt. Undantaget är kanonkulan, som 

inte blir vald förrän övriga vapenmagasin är tömda. 

Figur 6: Vapentyper, aktuellt 
vapen samt antal skott 
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Kanonkulorna är obegränsade i antal för att en spelare aldrig ska stå handlingslös. 

Olika vapentyper har olika egenskaper vad gäller skadeverkan, antal skott samt 

mottaglighet för gravitation och vind. Som exempel kan nämnas att kanonkulorna är 

påverkade av vind liksom gravitation, samtidigt som skadeverkan är låg. Detta kan 

jämföras med laserstrålarna som är opåverkade av vind och gravitation och därför har 

hög precision. Skadeverkan för laserstrålarna hänger samman med den kraft som 

spelaren avfyrar skottet med. Kanonkulorna och missilerna blir däremot inte ”starkare” 

av en högre avfyrningskraft, då kraften istället nyttjas till att motverka vind och 

gravitation för att nå fram till motståndaren.  Vapnens egenskaper sammanfattas i 

Tabell 3. 

Tabell 3: Översikt över vapentyperna och deras egenskaper 

Vapentyp Skada Träffa Anskaffning/antal 

Kanonkula - - - ++ 

Missil + - - 

Laser +/- + - 

Supervapen ++ ++ - - 

 

För att ge en översikt över den roll som koncentration, meditation och blinkning har i 

skjutfasen presenteras nedan en sammanställning. Här presenteras även slutvillkoren 

för fasen, det vill säga det som får fasen att avslutas. 

 Koncentration 

o Kanonmynningsvinkel 

o Avfyrningskraft 

o Avfyrning 

 Meditation 

o Motverkande effekt på supervapnets framfart. Gäller endast den som blir 

attackerad av detta vapen 

 Blinkning 

o Fastställer kanonmynningsvinkeln i ”sikta”-läget 

o Fastställer avfyrningskraften i ”samla kraft”-läget 

o Avfyrar skott i ”skjuta”-läget 

 Slutvillkor 

o En spelare förintas 

o Tiden tar slut 
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Spelet är över när en spelare förintas. Om ingen spelare är förintad när tiden för 

skjutfasen är ute, går spelet vidare till ”Fasvalet”. 

3.4.4 Fasvalet och dess interaktion 

I ”Fasvalet” väljer båda spelarna den fas de härnäst önskar hamna i. Fasalternativen 

belyses i fem sekunder vardera från vänster till höger och under den tid som spelaren 

önskade fas är belyst skall denne blinka bestämt för att bekräfta sitt önskade fasval, se 

Figur 7. 

 

Figur 7: Fasvalets första skede där spelarna väljer önskad nästa fas. Från vänster: Skjutfasen, Ammunitionsfasen, 
Bonusfasen. I figuren ovan har vänster spelare bekräftat sitt val till Skjutfasen, medan höger spelare ännu inte 
bestämt sig. 

Om spelarna valt olika faser, hamnar de först i en kamp om vilken spelares önskade fas 

som kommer att aktiveras. Detta sker i en så kallad ”rörsekvens” där varje spelare från 

vänster till höger, och före den andre spelaren, ska uppfylla utmaningarna som rören 

representerar.  

Det finns tre typer av rör; meditations-, koncentrations- och blinkstyrkerör. Rören har 

täckande mantlar som dock alltid lämnar ett icke-täckt intervall. Rören är indikatorer för 

de attribut som rörens namn ovan implicerar, och således visar exempelvis ett 

meditationsrör graden av momentan meditation hos spelaren. Målet är att för varje rör 
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styra dessa attribut in i det icke-täckta intervallet. När ett rör är avklarat på detta vis går 

utmaningen vidare till nästa rör från vänster till höger. Om röret som blev avklarat var 

det sista i denna rörsekvens innebär det att spelaren har vunnit denna, och därmed 

belönas med att spelets nästa fas blir den som just denne spelare i det tidigare skedet 

valt. 

Värt att notera är att det inte finns någon klocka i rörsekvensen. Istället pågår kampen 

tills någon av spelarna uppfyllt villkoret för alla rören, varvid resulternade fas aktiveras. 

Trots att det saknas ett konkret tidsmoment i detta skede, skapas en naturlig tidspress 

då spelarna kämpar om att hinna före den andre. Rörsekvensen illustreras i Figur 8. 

 

Figur 8: Rörsekvensen. Här har vänster spelare lyckats uppfylla villkoren för blinkstyrka I blinkröret, 
meditationsnivå i meditationsröret, men har en för hög nivå av koncentration för att uppfylla villkoret i 
koncentrationsröret. Höger spelare har ännu inte hunnit blinka. 

Om båda spelarna däremot väljer samma fas i ”Fasvalet”, sker ingen rörsekvens-kamp 

utan nästa fas som aktiveras blir den fas som båda spelarna valt. Ett undantag för detta 

finns, och aktiveras om båda spelarna väljer Bonusfasen som nästa fas. Då utkämpas en 

rörsekvens-kamp mellan spelarna likt ovan, men den vinnande spelaren får en stor 

fördel i Bonusfasen. Läs mer om detta under rubrik 3.4.6. 
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För att ge en översikt över den roll som koncentration, meditation och blinkning har i 

fasvalet presenteras nedan en sammanställning. Här presenteras även slutvillkoren för 

fasen, det vill säga det som får fasen att avslutas. 

 Koncentration 

o Kan ingå som moment i ”rörsekvensen” 

 Meditation 

o Kan ingå som moment i ”rörsekvensen” 

 Blinkning 

o Kan ingå som moment i ”rörsekvensen” 

o Fastställer val av önskad fas 

 Slutvillkor 

o Båda spelarna har valt önskad nästa fas 

o Tiden för val av nästa önskade fas tar slut 

o När en spelare klarat ”rörsekvensen” 

3.4.5 Ammunitionsfasen och dess interaktion 

När spelet startar och Skjutfasen påbörjas för första gången har spelarna en mycket 

begränsad mängd ammunition till förfogande. Förvisso är kanonkulorna obegränsade till 

antalet, men dessa har väldigt icke-attraktiva egenskaper (se Tabell 3). Syftet är att 

spelaren skall vilja återfylla ammunitionsmagasinen med en ny uppsättning missiler, 

lasrar och möjligtvis även få tag i ett supervapen. 

Ammunitionsfasen erbjuder möjligheten att få tag i ammunition, men det krävs en stor 

insats av spelaren för att inte motståndaren skall få merparten av ammunitionen och 

därmed ha en klar fördel vid nästa session i Skjutfasen. Risken finns även att 

motståndaren får tag i ett supervapen före man själv gör det, vilket som namnet antyder 

kan få ödesdigra konsekvenser. 

När Ammunitionsfasen aktiveras, går även en timer igång och händelserna koncentreras 

till en slags omvänd dragkamp om en av ammunitionstyperna ”missil” och ”laserstråle”. 

En symbol i dragkampsytans mitt anger om dragkampen kräver meditation eller 

koncentration, se övre halvan av Figur 9. När tiden på timern tar slut går kampen 

antingen vidare till eventuell nästa ordinarie vapentyp, eller om någon sådan inte 

existerar går kampen över till supervapenmomentet, se nedre halvan av Figur 9. Detta 

moment går ut på att samla ihop ackumulerad koncentration genom att fylla upp de tre 

tomma rör som varje spelare har. Detta görs genom att hålla en så hög momentan 

koncentrationsnivå som möjligt för snabbare ackumulering. Den spelare som först fyller 

alla tre rör, erhåller supervapnet. 
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En annan del av utmaningen sitter i att samtidigt med hög koncentration lyckas 

bibehålla en hög meditationsnivå för optimal effekt på resultatet. Meditationsnivån 

motverkar till viss grad motståndarens effekt av dennes koncentrationsnivå. Med andra 

ord kan man ”förstöra” för varandra. Detta kan till exempel vara fördelaktigt i ett 

scenario där en spelare har betydligt mer kvar att fylla upp för att få ett supervapen än 

den andra. I detta fall kan denne spelare gå över till att fokusera på meditation i första 

hand, i syfte att hindra motspelaren att nå ett supervapen. Det man kan notera här är 

att möjligheten finns att inte enbart fokusera på ett av de mentala tillstånden åt gången, 

utan faktiskt kontrollera båda samtidigt. Detta är möjligt tack vare att en hög 

koncentrationsnivå inte automatiskt innebär en låg meditationsnivå och vice versa, 

vilket illustreras i de två rören till höger för höger spelare i Figur 9. 

Värt att nämna är också att de tre rören som skall fyllas upp inte nollställs från tidigare 

besök i Ammunitionsfasen, utan sparas och fylls på varje gång man återkommer till 

fasen från den nivå som uppnåddes sist. 

 

Figur 9: Ammunitionsfasen. I detta fall har höger spelare vunnit maxvinsten för missil och laserstråle. I 
supervapenmomentet har höger spelare börjat ackumulera till första komponenten på supervapnet.  

För att ge en översikt över den roll som koncentration, meditation och blinkning har i 

ammunitionsfasen presenteras nedan en sammanställning. Här presenteras även 

slutvillkoren för fasen, det vill säga det som får fasen att avslutas. 
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 Koncentration 

o Kan ingå som moment i den omvända dragkampen för ammunition 

o Moment i striden om supervapen 

 Meditation 

o Kan ingå som moment i den omvända dragkampen för ammunition 

o Moment i striden om supervapen 

 Blinkning 

o Ingen funktion i denna fas 

 Slutvillkor 

o Tiden för fasen tar slut 

o En spelare uppnår villkoret för erhållandet av ett supervapen 

När något av slutvillkoren är uppfyllt går spelet över till ”Fasvalet”. 

3.4.6 Bonusfasen och dess interaktion 

Denna fas handlar om två saker: regeneration av hälsa och ökad skadeverkan på 

vapnen. Att besöka denna fas är enda möjligheten för en spelare att regenerera hälsa, 

liksom att fasen erbjuder en chans till en bonus i form av ökad skadeverkan på alla 

ordinarie vapen under nästa besök i Skjutfasen. 

Huvudmomentet är matrisen med brickor, som vinnaren av den tidigare ”rörsekvensen” 

får tillgång till. Denne spelare väljer en bricka genom att först styra kolumnväljaren med 

sin koncentration, och sedan blinka för att bekräfta valet. Därefter styr spelaren 

radväljaren på liknande vis, men denna gång med meditation. Dessa handlingar 

resulterar i att en unik bricka väljs, se Figur 10.  
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Figur 10: Bonusfasen. Höger spelare har valt en bricka I brickmatrisen och kämpar nu för att dra så stor fördel som 
möjligt utav brickan. 

När en bricka har valts sker ett av två möjliga fall; antingen som i Figur 10, där båda 

spelarna får två rörindikatorer där det ena visar en ackumulerad nivå, medan det andra 

visar momentan nivå. För den spelare som vann ”rörsekvensen” och därmed fick välja 

bricka, handlar det om att fylla ackumuleringsröret fortast möjligt för att erhålla den 

belöning som brickan har att ge. För den andre spelaren handlar det också om att fylla 

upp ackumuleringsröret, men detta av en annan anledning. Denne spelare har nämligen 

möjlighet att negativt påverka belöningens storlek för motspelaren. I exemplet i Figur 10 

har höger spelare valt en bricka och har börjat fylla upp nivån i ackumuleringsröret.  

Det andra fallet som kan inträffa, som synes i Figur 11, är att endast den spelare som 

inte fick välja bricka får rör. Här handlar det för denne spelare att på liknande vis som i 

det första fallet förstöra brickans värde för motspelaren. Här är dock skillnaden att 

höger spelare inte kan försvara sig, men å andra sidan blir förfarandet ett annat även för 

vänster spelare. Rören är något annorlunda här, på så sätt att röret för momentana 

värden nu har täckande mantlar med endast ett mindre öppet intervall. Detta markerar 

den nivå som i detta fall, i Figur 11, koncentrationen bör ligga på för att den 

ackumulerande mätaren skall börja fyllas på. En annan skillnad är att denna sekvens har 

en tidsbegränsning under vilken vänster spelare får kämpa. 



 

 
42 

 

Figur 11: Bonusfasen. Två brickor har förbrukats sedan tidigare besök I Bonusfasen. Höger spelare har valt en ny 
bricka, medan vänster spelare gör sitt bästa för att förstöra brickans värde. 

Nämnas kan också att brickorna i matrisen förbrukas allteftersom de väljs och 

regenereras inte under spelets gång. Detta sker fram till det att endast en bricka 

återstår. Denna bricka kan inte förbrukas men typen av bricka kan ändras. 

För att ge en översikt över den roll som koncentration, meditation och blinkning har i 

bonusfasen presenteras nedan en sammanställning. Här presenteras även slutvillkoren 

för fasen, det vill säga det som får fasen att avslutas. 

 Koncentration 

o Väljer en kolumn i brickmomentet. Detta gäller endast spelaren som vann 

den tidigare ”rörsekvensen” 

o Kan ingå i det moment som efterträder fastställandet av en bricka 

 Meditation 

o Väljer en rad i brickmomentet. Detta gäller endast spelaren som vann den 

tidigare ”rörsekvensen” 

o Kan ingå i det moment som efterträder fastställandet av en bricka 

 Blinkning 

o Fastställer kolumn i brickmomentet. Detta gäller endast spelaren som 

vann den tidigare ”rörsekvensen” 
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o Fastställer rad i brickmomentet. Detta gäller endast spelaren som vann 

den tidigare ”rörsekvensen” 

 Slutvillkor 

o Om tiden för att välja andra brickan tar slut 

o Om tiden tar slut för det moment som efterträder fastställandet av en 

bricka, förutsatt att momentet är sådant att det har en tidsbegränsning 

När något av slutvillkoren är uppfyllt går spelet över till ”Fasvalet”. 
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4 Resultat 
Nedan presenteras de huvudsakliga resultaten av arbetet, tillsammans med en 

återknytning till frågeställningarna samt syftesformuleringen. 

4.1 Mental träning 

När det kommer till mental träning ska man komma ihåg att mental aktivitet inte är 

detsamma som mental träning, på samma sätt som fysisk aktivitet inte är samma sak 

som fysisk träning. Träning är en strukturerad och ofta repetitiv handling medan 

aktivitet är mer en motsats till allmän inaktivitet och det krävs oftast mer än att lösa 

pussel och korsord för att uppnå generella kognitiva förbättringar. Ett av de mest 

effektiva sätt att utöva mental träning på som förespråkas idag är att förbättra sin 

koncentration genom att aktivt utöva mental träning via meditation.  

Även spel har visat sig ha förmågan att träna hjärnan tack vare att många spel ofta 

kräver hög koncentration samt att man ofta växlar mellan olika koncentrationsmoment. 

Detta var även tydligt i den speltestning som genomfördes på det egenutvecklade spelet 

Cortex Wars; i början var det mycket svårt för så gott som alla testpersoner, men 

inlärningskurvan visade sig vara mycket brant och efter endast 10-20 minuters 

kontinuerligt spelande uppmärksammades klara förbättringar samtidigt som spelet 

fortsatte att utgöra en utmaning. Speltestningen behandlas vidare under rubrik 4.2. 

Som nämndes i avsnitt 1.1.3, så visar rapporter om spel på att det för bästa resultat 

troligen krävs stegrande svårighetsgrad och intensiv fokus på koncentration. Cortex 

Wars ställer extrema krav på koncentration, såväl som på meditation och att kunna 

växla fokus ofta och snabbt mellan olika moment. Dessutom, eftersom att spelet är ett 

två-personsspel så ökar svårighetsgraden allteftersom spelarna lär sig och blir allt bättre. 

Då ökar också kraven och belastningen för båda för att ha en chans att hänga med och 

på allvar utmana sin motståndare. 

Spelet anses därmed ha lyckats med syftet att motsvara de krav som ställts på att utgöra 

ett hjälpmedel och ett verktyg för mental träning. Baserat på speltestningsresultaten 

anses också spelet ha visat det vara möjligt att skapa en rik interaktionsmodell som trots 

detta inte inneburit att spelet blivit ospelbart för gemene man, även om det av naturliga 

skäl har en svårighetsgrad som uppfattades som hög till en början. 

4.2 Inlärningsprocessen och speltestning 

Ett stort frågetecken i början av arbetet var ifall man kunde lära sig att kontrollera sina 

hjärnvågor på ett sådant sätt att det skulle vara möjligt att medvetet kontrollera dessa 

för att på så vis kunna uppnå kontroll i ett spel. ”Kontroll” är en definitionsfråga och spel 
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likaså, men resultaten av hjärnträningen i början av arbetet med hårdvaran i fråga visar 

dock på positiva resultat. Det existerar få hinder för gemene man på vägen mot 

tillräcklig kontroll av hjärnvågorna, för att denna nivå av färdighet skall kunna appliceras 

i en praktisk tillämpning som ett spel. 

Det hårdvaran ämnar att ge ett mått på är koncentration och meditation, vilka kan ses 

som en abstraktion för en hjärnvågssignatur som generellt sett uppstår vid just hög 

koncentration eller djup meditation. Denna nivå av abstraktion kan vara det som är 

nyckeln till lärandeprocessen för användaren, då både koncentration och meditation är 

välkända koncept med en viss intuitiv innebörd. Med andra ord lär man sig inte att 

kontrollera sina alfa-, beta-, delta-, theta- och gammavågor, utan man lär sig att 

behärska en abstraktion baserad på dessa. Detta kan mycket enklare relateras till faktisk 

tankeverksamhet och sinnesstämning. 

Trots att de mentala förmågorna ligger i fokus med sådan hårdvara och teknik så ska 

man inte glömma bort att blinkstyrkedetekteringen också kräver en del övning för att få 

till korrekt. Speltestningen visade starka indikationer på att många av de problem och 

irritationsmoment som upplevdes antingen var relaterade till rena brister i hårdvaran, 

alternativt i kombination med bristande erfarenhet och träning med denna. 

Som ett moment i spelutvecklingen genomfördes speltestning vid två tillfällen, vilket gav 

värdefull feedback om spelets gameplay, svårighetsgrad, anpassning till gränssnittet, 

användarvänligheten av tekniken etcetera. I stora drag kan man säga att speltestningen 

fortlöpte enligt förväntan, där merparten av de moment som anmärktes på var sådana 

som redan var förutsedda.  

Exempelvis upplevdes Skjutfasen som ganska intuitiv när det kom till vad man ska göra, 

men däremot var det ganska oklart hur man ska göra det. Precis som tanken var med 

spelet så skulle grundkonceptet vara igenkänningsbart från tidigare referensramar inom 

spelvärlden, medan inlärningen och förståelsen av gränssnittet skulle vara den stora 

utmaningen. 

För övriga faser i spelet skiftade oklarheterna något. Eftersom att dessa moment 

utgjorde helt nya koncept, blev tonvikten större på vad man ska göra. Efter att spelarna 

fått mer information om spelet tillsammans med instruktioner för de olika momenten, 

upplevdes det inte längre några större problem med att spela spelet. 

 



 

 
46 

Blinkningar var ett moment som de allra flesta upplevde som störande. Dels 

registrerades inte alla blinkningar och dels registrerades stundom blinkningar fastän 

testpersonen inte hade blinkat. Båda dessa fall gav utslag i spelet då handlingar i det 

förstnämnda fallet inte registrerades trots flera försök, och i det sistnämnda fallet 

utfördes handlingar som en respons på blinkningar som inte var ämnade. 

Det kan konstateras att användarna av denna teknik måste öva för att nå framgångar 

och komma över de hinder som till en början ofta upplevs som oöverkomliga; 

avsaknaden av kontroll på koncentrationen och meditationen samt blinkstyrkan. Det 

positiva är dock att inlärningskurvan i regel är brant vilket i sin tur innebär att man redan 

efter en relativt kort träningstid börjar uppleva en känsla av bemästrande och kontroll, 

som öppnar upp vägen för vidare övning och tillämpning. 

Den feedback som nu erhölls visade på att spelet uppfattades som roligt och spelbart. 

Samtidigt framfördes det att kontrollen över gränssnittet snabbt blev bättre och mer 

medvetet styrd, till skillnad mot nästan slumpmässig i början. 

4.3 Hårdvaran 

Det har varit blandade erfarenheter av hårdvaran under arbetets gång. På den positiva 

sidan återfinns att tekniken är relativt simpel att ta i bruk och finns tillgänglig på 

konsumentmarknaden till ett överkomligt pris. Dessa faktorer kan på sikt möjliggöra en 

snabb spridning av tekniken viket i sin tur kan medföra en explosiv ökning av 

tillämpningar för densamma. 

På den negativa sidan finns vissa irritationsmoment där hårdvaran antingen inte har 

känts färdigutvecklad på somliga punkter, alternativt icke färdigtestad. Det är också 

viktigt att separera erfarenheterna för MindSet och MindWave då dessa har skilt sig åt. 

4.3.1 Tidiga konstateranden 

MindSet som är det dyrare headsetet kändes till en början mer påkostad och gedigen. 

Med både mikrofon, öronkåpor och multimediaknappar utgav den sig för att vara ett 

komplett alternativ för en kompromisslös upplevelse. Tyvärr blev upplevelsen allt annat 

än kompromisslös, vilket kan vara anledningen till att det billigare MindWave som 

lanserades senare saknade många av multimediafunktionerna från MindSet. 

Storleken på headsetet upplevdes som för stort, vilket senare bekräftades av 

testpersoner. Detta medförde till att det blev svårt att få en bra passform där i 

synnerhet öronkontakterna inte ville sitta ordentligt på plats. Det inbyggda batteriet var 

ett irritationsmoment i synnerhet under utveckling då det måste laddas upp och inte 
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kan ersättas, samtidigt som det inte går att använda MindSet under laddning. En hel del 

problem påträffades även med blinkdetekteringen, se mer i avsnitt 4.3.2. 

Att utveckla ett spel där input tas från ett MindSet eller ett MindWave utgjorde heller 

ingen större utmaning tack vare tillgång till en ”wrapper” för C# som abstraherade 

lågnivå-kommunikationen och -kommandon till ett mer rättfram gränssnitt. När det 

dock kom till den punkt att två headsets skulle användas till samma spel  för input så 

blev det genast problem. Registreringen av blinkningar upphörde att fungera korrekt 

och vidare testning bekräftade att felet uppstod i samband med att två enheter var 

anslutna samtidigt. Till en början uppfattades problemet som interferensrelaterat då 

enheterna kommunicerar trådlöst via Bluetooth® alternativt RF.  

Att felsöka problemet var inte enkelt då det fanns väldigt många olika faktorer som 

skulle kunna spela in. Dokumentationen för hårdvaran nämnde inget om flera samtidigt 

ansluta enheter och ingen information fanns att tillgå i tillverkarens kunskapsdatabas. 

Efter kontakt med en representant för tillverkaren kunde det konstateras att problemet 

låg i att båda headseten ansluter till samma drivrutin och denna har en databuffert för 

blinkningar som blir korrupt i och med att data anländer till denna från två olika 

headsets samtidigt. Lösningen blev alltså att modifiera ”wrappern” så att olika enheter 

anslöt till olika drivrutiner och därmed utnyttjade olika buffertar för blinkstyrka.  

Värt att nämna är att NeuroSkys implementation av drivrutinerna och hanteringen av 

dessa omöjliggjorde en smidig lösning för att enkelt kunna generalisera lösningen för ett 

större antal headsets. 

4.3.2 Vidare konstateranden 

Trots att en stor del av problemet med att få kontroll över hårdvaran kräver övning så 

ska dock poängteras att det inte endast är användaren som är begränsad, utan tekniken 

besitter också vissa tillkortakommanden. Det finns dels det faktum att precisionen på 

EEG-avläsningarna inte är klargjord annat än att NeuroSky presenterat en siffra där man 

i 86 % av fallen korrekt kunde avläsa huruvida en testperson stirrade på en punkt eller 

endast satt ned i neutralt läge73, och dels att de algoritmer för eSense™ som används är 

proprietär egendom och därmed inte är tillgängliga för vidare inspektion.  

                                                      

73
 NeuroSky (2009), NeuroSky’s eSense™  Meters and Detection of Mental State, 

http://www.neurosky.com/Documents/Document.pdf?DocumentID=809fde40-0fa6-4ab6-b7ad-
2ec27027e4eb, s. 5 
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Ingen människas hjärna fungerar likadant som en annans och när det kommer till BCI-

system så finns det i regel två olika angreppssätt för att komma runt detta problem. 

Antingen anpassar sig systemet till användarens hjärna eller så anpassar sig användaren 

till systemet.74 I fallet med NeuroSkys lösningar så anpassar sig dessa till användarens 

hjärna75, men det innebär fortfarande i hög utsträckning att användaren måste anpassa 

sig till tekniken och dess algoritmer samt lära sig kontrollera sina mentala färdigheter. 

Ett problem som uppkommer när användaren tvingas anpassa sig efter algoritmerna för 

exempelvis koncentration och meditation för en viss typ av headset är att om 

användaren börjar använda annan hårdvara som brukar en annan algoritm för 

mappningen av EEG-signaturer till koncentration och meditation så kan användaren 

uppleva att denna hårdvara inte fungerar som den skall eller att det krävs en om-

inlärning. 

Att olika hårdvara kan ge en annan känsla och upplevelse märks inte minst på skillnaden 

mellan MindSet och MindWave, där den senare främst gav en annorlunda upplevelse 

vad gäller blinkstyrkan. Plötsligt kändes mappningen fel i hur man blinkar mot det 

faktiska utslaget i styrka jämfört med MindSets avläsning. När det endast handlar om en 

parameter så som blinkstyrka är problemet inte så allvarligt, men om många attribut 

och mappningar påverkas kan effekten av felinlärning på grund av anpassning till 

specifika algoritmer bli större. 

Hårdvaran är heller inte felfri. En del av de problem som återfinns kan möjligtvis vara 

mjukvarubetingade, men det finns vissa moment som i synnerhet vid utveckling kan visa 

sig omvandlas till irritationsmoment. Ett problem är att headseten är trådlösa. I och med 

detta introduceras en samling problem som kan uppkomma i olika situationer. För det 

Bluetooth®-anslutna headsetet finns problemet att detta måste paras ihop med datorn 

och till och från vill headsetet inte ansluta, utan man får lov att ta bort de befintliga 

anslutningarna och para ihop enheterna på nytt. Utöver detta tillkommer att mycket 

kringliggande elektronik samt mobiltelefoner och routrar liksom andra trådlösa enheter 

kan försämra anslutningskvaliteten och räckvidden. Dessutom laddas de inbyggda 

batterierna i MindSet med hjälp av mini-USB, men enheten kan inte användas under 

laddning. 

                                                      

74
 Forslund, Pontus (2003), A Neural Network Based Brain-Computer Interface for Classification of 

Movement Related EEG, (LiTH-IKP-EX-2107), s. 5 
75

 NeuroSky (2009), NeuroSky MindSet Instruction Manual, 
http://developer.neurosky.com/docs/lib/exe/fetch.php?media=mindset_instruction_manual.pdf, s. 6 
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Som tidigare nämnt i rapporten så har NeuroSky själva presenterat vissa omständigheter 

som tyder på att hårdvaran är känslig för vissa störningar. Det handlar främst om 

Bluetooth®-anslutningen och filtrering av muskelaktivitet. Det förstnämnda kan orsaka 

problem under anslutning och användning, vilket också kan bekräftas vara ett reellt 

problem baserat på erfarenheterna under detta arbete. 

Vad muskelaktivitet anbelangar, är det lätt att förstå att en filtrering är nödvändig, men 

med tanke på hur blinkstyrkedetekteringen hanteras är det lätt att slå fast att denna 

filtrering inte är tillräcklig. Under arbetets gång var det tydligt att andra muskelrörelser 

än blinkningar kunde tolkas av hårdvaran som en medveten blinkning. Sådana 

muskelrörelser kunde vara allt ifrån en höjning av ögonbrynen och andra ansiktsuttryck, 

till vridning av huvudet eller större armrörelser. Ett resultat av detta är att medan 

tekniken lämpar sig väl för människor med vissa typer av handikapp, blir den direkt 

otillgänglig för människor med handikapp involverandes ofrivilliga muskelrörelser och 

liknande. Dessutom, för att blinkfunktionaliteten skall kunna användas, måste 

ansiktsmuskulaturfunktionen hållas under viss medveten kontroll även för människor 

utan handikapp. Till exempel kan vissa situationer i spel framkalla reaktioner såsom 

förvåning, vilket vanligen ger en automatisk undermedveten reaktion i 

ansiktsmuskulaturen i form av höjda ögonbryn. Detta registrerar hårdvaran oftast som 

en avsedd blinkning. 

4.4 Analys av nuvarande spelutbud 

Den spelanalys som genomfördes i början av designfasen visade på något förbryllande 

och alarmerande vad gäller de vid tidpunkten existerande spelen i tillverkarens 

webbutik. 

Något som inte är direkt negativt, men som däremot negativt påverkar tillgänglighet är 

det faktum att ytterst få spel utnyttjade BCI-hårdvaran som enda input, och de spel som 

gjorde det hade extremt få spelmekaniker och en starkt begränsad interaktionsmodell. 

Ett sådant spel är ”Jack’s Adventure”, vars analyssammanställning kan beskådas i Bilaga 

A. 

Vidare kan konstateras att ytterst få spel drog nytta av blinkdetekteringsfunktionen. 

Dessutom tilldelade en stor merpart av spelen betydligt fler spelmekaniker för kontroll 

med koncentration än för meditation. Utöver detta fanns det heller inga spel som 

uttalat använde båda dessa attribut samtidigt. 

Några multiplayerspel som använde fler än ett headset samtidigt fanns inte heller att 

tillgå. 
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4.5 Interaktion 

I och med detta arbete har det kunnat konstateras att det mycket väl är möjligt att 

skapa spel som nyttjar en rik interaktionsmodell och många spelmekaniker, utan att 

spelet för den skull behöver bli ospelbart eller otillgängligt. Inte ens i detta arbete, som 

haft som målsättning att medvetet sträva mot ökad tillgänglighet bland annat genom 

förkastandet av traditionella inputenheter, har det visat sig ouppnåeligt. Trots 

hårdvarans begränsningar avseende färdigimplementerade algoritmer har interaktionen 

kunnat göras betydligt mer utmanande, engagerande och mångsidig än de 

interaktionsmodeller som i dag återfinns i spelutbudet för hårdvaran. Exempelvis är 

multiplayer-funktionalitet en mycket stark bas för rikare interaktion som i obefintlig 

utsträckning har utnyttjats i nuvarande spelutbud. Med andra ord finns det ingen annan 

egentlig ”ursäkt” till att visa sådan underlåtenhet att utnyttja potentialen och 

möjligheterna i tekniken som görs idag. 

Vidare visar det faktum att Cortex Wars erhållit en nominering i Swedish Game Awards i 

kategorin Best Serious Game, att tekniken är aktuell och att nya gränssnitt för 

interaktion som också ökar tillgängligheten för fler människor att spela på lika villkor är 

efterfrågade. 
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5 Diskussion 
Som resultatavsnittet kunde konstatera, fanns det mycket som kunde förbättras och 

finslipas vad gällde hårdvaran och de spel som fanns tillgängliga för denna. Diskussionen 

nedan ämnar att ge en djupare förklaring och ett bredare perspektiv, dels på de 

viktigaste konstaterandena från resultatavsnittet, men dels också att belysa andra 

aspekter. 

5.1 Erfarenheter av hårdvaran 

I dagsläget har tekniken en del barnsjukdomar, men potentialen finns definitivt där för 

en stabil och problemfri produkt som är lika enkel som tillförlitlig och praktisk att 

använda. 

Personligen önskas till en framtida utveckling av produkten en trådbunden variant med 

möjlighet till trådlös kommunikation för stabiliteten. MindSet har i dagsläget icke-

utbytbara batterier vilket är problematiskt vid utveckling om batterierna behöver laddas 

eftersom att headsetet inte kan användas under tiden. I MindWave har detta åtgärdats 

på så sätt att den använder ett AAA-batteri som man enkelt kan byta ut när nivån blir 

låg. Under utveckling är det ytterst opraktiskt att plötsligt behöva sätta enheten på 

laddning medan vidare testning som man var mitt uppe i får vänta. Laddtiden upplevdes 

vara ca två till tre timmar. 

Vidare finns det stabilitetsproblem med dagens hårdvara. Emellanåt kan data upphöra 

att tas emot/skickas från headsetet och alla mätvärden går ned till noll. Om sensorerna 

inte sitter helt perfekt (vilket kan vara svårt att känna efter) så kan det skickas 

blinkningar fastän användaren inte har blinkat. Detta kan även ske om man rynkar på 

pannan/höjer ögonbrynen eller rör på sig en del. Dessa bieffekter kan vara väldigt 

irriterande och oönskade i vissa tillämpningar som starkt förlitar sig på stabil och 

tillförlitlig funktion; exempelvis spel. I spel rör man sig ofta, vrider på sig, talar med sin 

motspelare, rynkar pannan när man blir överraskad eller förvånad, gestikulerar när det 

går bra eller dåligt och så vidare. Om dessa handlingar resulterar i att blinkningar 

registreras eller att sensorer momentärt tappar kontakten och mätvärdena försvinner 

på obestämd tid så kan det vara mer än nog för att förstöra upplevelsen och 

spelbarheten. Senaste trenden inom digitala spel går mot att aktivera användaren 

fysiskt. Känslor, kroppsrörelser, reaktioner, interaktion med medspelare och så vidare är 

alla moment som uppmuntras i allt högre grad under spelandet. Att sådana 

kroppsfunktioner behöver undertryckas för en korrekt funktion vid spelande av spel 

med EEG-teknik, går i motsatt riktning mot rådande speltrender och blir kanske 

svårlanserat på en marknad som är på väg åt det motsatta. Utrustningens utformning 
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uppmuntrar för övrigt till ett fysiskt aktivt spelande då händerna inte är bundna till ett 

tangentbord eller en mus, samt att enheten är trådlös. För vanliga människor brukar ett 

headset som sitter på huvudet konnotera en befrielse av armar och allmän 

kroppsrörelse. Jämför till exempel med hur man använder headset till mobiltelefoner. 

För att återgå till problemen med blinkningar, kan dessa relateras till det sätt som EEG-

avläsning sker. EEG registrerar den elektriska aktiviteten i hjärnan när neuronerna 

kommunicerar och i större kvantiteter skapas mätbara spänningsskillnader som kan 

registreras med sensor/sensorer på huvudet. När muskler kontraherar uppstår även då 

spänningsskillnader, med skillnaden att dessa är mycket starkare relativt de 

spänningsnivåer som neuronerna åstadkommer. Man kan med andra ord ha en sensor 

som läser av EEG och få blinkstyrkeavläsning nästan som en bi-effekt. Å andra sidan 

påverkar andra muskelrörelser avläsningen vilket gör att en blinkning kan registreras 

trots att användaren faktiskt inte blinkade. 

Problemet med blinkningar och försvinnande mätvärden kan också bero på headsetens 

utformning. Under speltestning och andra tillfällen då folk fått möjlighet att testa 

tekniken har det så gott som alltid varit problem med att antingen få korrekta 

avläsningar eller problem med stabilitet. Samtidigt har det nästan alltid varit möjligt att 

åtgärda problemen genom att mer noggrant justera sensorer (främst öronsensorerna på 

MindSet) och se till att det inte finns några hårstrån som hamnat i kläm mellan sensor 

och hud. Hela förfarandet visar på en brist i designen som med största sannolikhet kan 

göras bättre. De flesta klagade dessutom på dålig passform där MindSet av majoriteten 

ansetts vara för stor och därmed svår att få att sitta rätt, medan MindWave betraktats 

som antingen för litet eller icke-intuitivt att sätta på huvudet. MindWave upplevdes 

dock oftast som bättre fungerande vad gäller blinkregistreringar och stabilitet, möjligtvis 

tack vare att kommunikationen sker över RF (med automatiskt hopparande) istället för 

över Bluetooth®, samt att de tre öronsensorerna från MindSet är borta och har ersatts 

av en clip som fästs i öronsnibben, vilket gör att den sitter på plats även om man rör på 

sig eller vrider huvudet under användning exempelvis. Andra möjliga orsaker till 

instabiliteten har tidigare avhandlats i avsnitt 2.5. 

5.2 Inlärningsprocessen 

Den första reaktion som slog mig var en omedelbar skepsis kring huruvida jag skulle 

kunna kontrollera de värden som tillsynes verkade variera kraftigt och okontrollerat. 

Den första dagen kunde jag finna tekniker som verkade ha en tendens att ge ett utslag 

på koncentrations- och meditationsnivån i en bestämd riktning. Det var också i detta 

skede som tekniken började kännas verklig, kontrollerbar och mindre slumpartad.  
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Genombrottet i lärandeprocessen uppenbarade sig dock inte förrän en bit in på nästa 

dag då jag dels förstod att olika tider på dygnet, trötthet, entusiasm, humör, utmattning, 

hunger och sannolikt många fler faktorer starkt påverkade det sätt som jag lyckades 

kontrollera min koncentrations- och meditationsnivå på. Å ena sidan var det givande att 

finna detta samband men som en konsekvens så innebar detta att det skulle vara väldigt 

svårt att tolka resultaten av träningen korrekt med tanke på mängden variabler som 

inverkade på den faktiska nivån av kontroll som jag kunde uppnå vid varje enskilt 

tillfälle. Den lösning som återstod att utforska på den begränsade mängd tid som fanns 

till förfogande i denna initiala fas var att se huruvida tillräckligt med träning skulle kunna 

minimera effekterna av de variabler som var utom kontroll vid det enskilda tillfället. 

Under de följande dagarna förbättrades kontrollen markant och det var nu knappt några 

problem med att uppnå hög koncentrations- eller meditationsnivå och hålla denna där 

under flera minuter utan att dippa för långt ned på skalan. De erfarenheter jag 

tillgodogjorde mig i arbetets förstudier kunde nu i större grad garantera att det var fullt 

möjligt att använda tekniken för interaktion i exempelvis ett spel. 

Trots framgångarna i denna första fas av arbetet så uppdagades ett möjligt problem 

fram i form av att det visade sig vara betydligt svårare att finna tekniker i syfte att 

behålla koncentrations- och meditationsnivåerna i andra intervall än att endast försöka 

maximera dessa värden. En medelhög och i synnerhet en låg nivå av både meditation 

och koncentration visade sig utgöra en betydligt svårare utmaning än tidigare anat med 

tanke på den relativt goda erfarenheten i bagaget vad gäller att maximera dessa värden. 

En intressant observation som gjordes var att en hög koncentrationsnivå inte innebar en 

automatisk låg meditationsnivå. Med andra ordalag så går det att ha både låg, medelhög 

och hög nivå av koncentration och meditation samtidigt, men de kan även vara väldigt 

olika varandra. Här uppdagades ytterligare en mycket svår utmaning; att exempelvis 

hålla koncentrationsnivån hög och samtidigt medvetet hålla meditationsnivån låg. Trots 

träning och viljestyrka uppnåddes inte denna nivå av kontroll på den tillgängliga tiden, 

men en idé var ändå född till att låta två parametrar påverka samtidigt, varur spelaren 

själv strategiskt kan välja en parameter att lägga huvudfokus på, eller den optimala 

lösningen att lära sig bemästra båda variablerna samtidigt. Ett scenario där detta kan 

vara en stor fördel att kunna göra är när man trots ihärdiga försök inte kan få hög 

koncentration exempelvis, men om meditationsnivån i denna stund upplevs som enklare 

att kontrollera så kan man välja denna istället och ändå kunna påverka i spelet. Ett sätt 

att se på detta är att jämföra med spel som har flera mål eller ”objectives”; huvudmål 

(”main objective”) samt bi-mål (”secondary objective”). Om huvudmålet för tillfället ter 
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sig otillgängligt kan man skifta fokus och börja med bi-målet som fortfarande påverkar 

spelet och den situation spelaren befinner sig i. 

5.3 Potential 

Tekniken som sådan, tillgänglig på konsumentmarknaden, öppnar många nya dörrar 

inom forskning, utveckling, underhållning liksom inom utbildning. Tidigare har EEG-

teknik ofta inneburit opraktiska apparater som varit otillgängliga utanför vissa områden 

såsom militär, medicin och forskning både vad gäller kostnaden för hårdvaran såväl som 

komplexiteteten av apparaten. Andra faktorer är också den mängd kunskap samt 

erfarenhet som användaren behövde besitta för att kunna ta dessa apparater i bruk. 

När nu EEG-tekniken gör sitt intåg på konsumentmarknaden skiner helt nya möjligheter 

fram genom molnen och som med nästan all ny teknik i nya sammanhang kan det ta 

lång tid innan den kommer till sin rätt. När nu detta inledande arbete gett en inblick i 

vad som går att göra idag, främst på spelfronten, så kvarstår några frågetecken kring 

vilka andra alternativa tillämpningsområden som kan dra nytta av BCI. Då endast 

NeuroSkys nuvarande produkter varit tillgängliga i detta arbete så utgås 

potentialbeskrivningen främst från dessa produkter. 

5.3.1 Algoritmer 

Givetvis finns plats för förbättring av hårdvaran, exempelvis fler sensorer, högre 

precision, bättre stabilitet och så vidare, men detta kanske inte är nog. Den personliga 

erfarenheten lutar åt att fler färdiga algoritmer behövs (exempelvis entusiasm, glädje, 

ilska, intresse och så vidare) för att kunna möjliggöra fler kombinationer och nya 

intressanta former av interaktion samt tillämpningar. Med endast koncentrations-, 

meditations- och blinkstyrkenivåer finns risken för att det snabbt blir enformigt och att 

det blir svårt att skapa den typ av interaktion man hade önskat. Med fler algoritmer ökar 

denna potential snabbt inom de flesta tillämpningar och fungerande algoritmer kan här 

ge ett klart mervärde för såväl konsument som utvecklare. Det går redan idag att skapa 

egna algoritmer för hårdvaran från NeuroSky tack vare att man får ut rå EEG-data samt 

värden för alla EEG-band som avläses, men det kräver stor kunskap inom hjärnvågor och 

EEG vilket kan orsaka stora omvägar innan faktisk utveckling för en tillämpning kan 

påbörjas. 

I Emotivs mer avancerade headset EPOC finns redan nu många fler möjligheter, med 

exempelvis tankeigenkänning utifrån förkalibrerade EEG-signaturer. Den har även 

inbyggt gyroskop. Att kunna känna igen tankar som tidigare kalibrerats öppnar för 

många nya möjligheter och tillämpningar. Kostnaden för denna större komplexitet är 

dels att hårdvaran är betydligt dyrare men även mer opraktisk med 14 stycken ”våta” 
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sensorer som inte är underhållsfria till skillnad från NeuroSkys enda pannsensor samt 

öronsensor (MindWave) som inte kräver något underhåll, är enkla att positionera och är 

av så kallad torrsensortyp. 

Så länge tekniken inte kan erbjuda precisionen av exempelvis 14 sensorer utspridda över 

huvudet fast i endast en sensor så kommer hårdvara med fler sensorer troligtvis att ha 

ett övertag i tillämpbarhet och potential även om dess praktiskhet kan bli lidande. Det 

upplevs som att det är där EPOC har sin akilleshäl, då den breda allmänheten är ytterst 

känslig för teknik som inte är av ”plug-and-play”-karaktär. Tålamodet med teknik blir allt 

mindre. Minsta fördröjning i ”respons” från tekniken är en direkt avgörande faktor för 

många i valet att investera i denna produkt eller någon annan. På detta plan har kanske 

NeuroSky en fördel, men å andra sidan krävs det troligen fler sensorer för att på ett 

tillräckligt tillförlitligt vis kunna implementera mer avancerade algoritmer än de 

befintliga i NeuroSkys hårdvara. Detta med tanke på att en ensam sensor i dagsläget 

endast är känslig nog för att kunna avläsa aktivitet från mycket närliggande neuron på 

grund av att bidraget från dessa avtar med kvadraten på avståndet. Detta resonemang 

skulle kunna förklara varför Emotivs EPOC headset kan identifiera tidigare kalibrerade 

tankar och med tillräcklig precision kunna identifiera motsvarande EEG-signatur. 

5.3.2 Tillämpningar 

Nu när hårdvaran är lanserad och tekniken finns tillgänglig för gemene man så uppstår 

den naturliga frågan ”vad finns det för tillämpningar?”. Förutom spelområdet som detta 

arbete i huvudsak fokuserat på så finns det en hel del andra tänkbara områden där 

potentialen och tillämpbarheten ännu står outforskad.  

Inom medicin och friskvård kan tekniken utnyttjas både i förebyggande syfte (mental 

träning för att förhindra eller förskjuta neurologiska sjukdomar som Alzheimers) samt 

inom egenvård och diagnos (exempelvis EEG-mätningar under sömn). Inom ramarna för 

området och som ett bi-mål för detta arbete återfinns även frågan om tillgänglighet för 

handikappade. Det finns idag många människor med fullt fungerande mentala förmågor 

och ansiktsmuskulatur, men med handikappet att de är paralyserade från nacken ned. 

Dessa människor är en av många grupper som har potentialen att få ut ett stort 

mervärde från denna teknik. Andra tillämpningsområden för denna grupp kan innefatta 

kontroll av apparater i hemmet, kontroll av telefon och uppringning, styrning av 

permobiler med mera. 

Vad gäller spelområdet kan denna grupp av människor uppleva komplex interaktion och 

underhållning på lika villkor som människor utan handikapp. Det var också utifrån dessa 

premisser som speldesignen utarbetades i syfte att utforska möjligheterna till att skapa 
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ett spel som utmanar och kan spelas på samma vis och på lika villkor oavsett om man 

har ett handikapp eller ej. Överlag känns det som att arbetet har resulterat i det positiva 

beskedet att det definitivt är mycket möjligt att skapa spel som är betydligt mer 

sofistikerade och bättre på detta område än de spel som finns tillgängliga idag, men ett 

problem som kvarstår är att mängden komplex interaktion och antalet spelmekaniker 

starkt begränsas när den enda källan till indata är ett BCI headset.  

Just tillgänglighet för fler människor känns som ett område där denna teknik kan göra 

stor skillnad och bryta ny mark, vilket gör det ännu viktigare att hårdvaran fungerar 

tillfredsställande samt att dess funktioner och möjligheter känns tillräckliga för att 

fungera på egen hand utan kompletterande hårdvara. I dagens läge uppfattas det som 

att tekniken inte är där ännu i det praktiska format som önskas, men alternativ finns 

redan idag med exempelvis Emotivs BCI-headset EPOC som enligt specifikationerna 

åtminstone lovar mer är NeuroSkys hårdvara. 

Mer spekulativa men outforskade områden för vidare användning tas upp i två 

reportage från teknikeventet The Gadget Show 2011 I det ena reportaget76 är det en 

representant från den brittiska konsumentsiten ”Which?”77 som besökt eventet och 

summerar möjliga tillämpningar med NeuroSkys teknik. Han spekulerar kring 

potentialen att upptäcka tidiga symptom på Alzheimers samt att behandla ADHD. Han 

tar även upp att TV- och filmbranschen skulle kunna utnyttja tekniken för interaktion 

med publiken, exempelvis genom att låta dem påverka handlingen i en film. Det andra 

reportaget78 är en intervju med en representant från NeuroSky, som bekräftar de 

möjliga positiva fördelarna med tekniken för barn som fått diagnosen ADHD. En annan 

intressant tillämpning som nämns är trafiksäkerhet. Hon menar att tekniken här skulle 

kunna detektera ifall föraren av en bil är på väg att somna och på lämpligt sätt varna 

föraren om detta. Härifrån är steget inte långt till liknande användningsområden inom 

flygbranschen; både inom det kommersiella och militära flyget. 

5.4 Teknikens roll 

I Cortex Wars spelade EEG-tekniken en avgörande roll då spelet från grunden 

designades med just detta i åtanke. En del av anledningen till att många spel som funnits 

tillgängliga för hårdvaran har känts som rena designmissar kan ha en grund i att dessa 

                                                      

76
 Reportage från The Gadget Show 2011 om potentiella tillämpningar med NeuroSkys teknik, 

http://www.youtube.com/watch?v=1tr4CjtGtvg 
77

 Which?, www.which.co.uk 
78

 Reportage från The Gadget Show 2011 med representant från NeuroSky, 
http://www.youtube.com/watch?v=Sv7asIJjMJ0 
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spel redan hade ett helt färdigt koncept sedan tidigare och att dessa spel sedan endast 

kompletterades med input från BCI-hårdvaran. På så vis kom hårdvarans och teknikens 

roll i dessa spel att bli endast ett komplement, och dessutom på ett sätt som inte 

motiverade användningen av denna. 

Min uppfattning är att fler spel behöver designas från grunden, så att BCI-tekniken 

kommer att utgöra en inneboende del av spelet och helhetsupplevelsen. En parallell kan 

dras mot när spel för spelkonsoler portas till PC. Det är sällan som dessa versioner blir 

lika framgångsrika och uppskattade av spelarna som ursprungsversionen. En anledning 

kan vara att dessa spel i grunden är anpassade redan i designen för att exekveras på en 

viss spelkonsol och att dessa designbeslut får negativa konsekvenser när spelet istället 

körs på PC. 

Konsekvensen som uppstår när tekniken man utvecklat för inte står i fokus, förutom ett 

ofta dåligt resultat, är att man även förlorar många möjligheter. I fallet med Cortex Wars 

kunde exempelvis möjligheterna med tillgänglighet för människor med handikapp 

utforskas. Det är ett område som jag personligen anser att tekniken har stor potential 

inom. Ett annat område som undersöktes var hur spelet kunde utgöra ett verktyg för 

mental träning, som i sin tur kan ha många positiva effekter. Jag upplever det som att 

tekniken inte får komma till sin rätt när sådana aspekter inte beaktas, och jämför det 

med att ha alla resurser för att resa till Mars men endast välja att stanna i omloppsbana 

runt Jorden för att Marsresan skulle kräva för mycket planering. 

5.5 Analys av nuvarande spelutbud 

Med tanke på resultaten av spelanalysen verkar det som att utvecklare ser BCI-

gränssnittet som så nytt, annorlunda och framförallt svårt, att de spel som hittills 

utvecklats har varit av ytterst trivial karaktär. Spelteorin visar på att ett svårt gränssnitt i 

kombination med ett mycket svårt spel kan vara en dålig kombination, men problemet 

med ett BCI som gränssnitt i detta sammanhang är att i takt med att användaren lär sig 

att behärska det allt mer, blir spelen snabbt mycket monotona och icke-attraktiva. 

Jag utgick, med det ovannämnda i åtanke, ifrån att Cortex Wars skulle besitta ett välkänt 

grundkoncept med vissa modifikationer och tillägg, men som skulle ge naturligt 

utrymme för utveckling i takt med att spelarna lär sig hantera det nya gränssnittet i allt 

högre grad. 

5.6 Framtida arbete och utforskning 

Intressanta områden och frågor som kvarstår och som fallit utanför ramarna för detta 

arbete och som därmed skulle kunna lämpa sig för vidare utforskning är exempelvis en 
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undersökning kring framtagandet av fler algoritmer för hårdvaran utöver de befintliga 

för koncentration och meditation samt blinkstyrka. En redogörelse för denna process 

och de möjligheter som tillgängliggörs samt hur detta kan användas i praktiken är 

områden som jag finner intressanta för vidare utforskning. 

För vidare arbete inom spel ses en möjlighet att vidare analysera och undersöka 

möjligheterna till spelinteraktion och nya spelkoncept. Ett exempel skulle kunna vara att 

skapa ett spel med exempelvis två spelare som samarbetar mot en bättre AI-spelare och 

med detta som bas utforska hur ett sådant koncept fungerar i praktiken. 

En annan mycket intressant aspekt är hur den alternativa hårdvaran EPOC från Emotiv 

förhåller sig i praktiken gentemot NeuroSkys alternativ. Är dess fler och mer avancerade 

funktioner en klar förbättring eller finns det brister som hindrar ett praktiskt utnyttjande 

av dessa? 

Ytterligare ett intressant arbetsområde skulle vara att kombinera BCI-teknik med 

exempelvis teknik för ögonstyrning och undersöka möjligheterna med kombinationer av 

BCI-system med andra tekniker. Kan vissa kombinationer ge ett sådant mervärde att de 

bör integreras till en enhet? På vilket sätt kan dessa kombinationer tillföra något nytt 

inom kategorin spel? Går det att kombinera TV, film och spel till en, med hjälp av den 

här tekniken med tanke på det som sägs i reportaget från The Gadget Show 2011? Där 

blir gränserna mellan dessa medier uppluckrade och skulle kunna medföra ett nytt 

framgångsrikt underhållningskoncept på marknaden. 
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