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Abstract 

Neurofeedback is a type of biofeedback in which subjects learn to use the activity of their own 

electrical brain waves to respond to a visual or auditory feedback from the activity of the brain. 

This is done by connecting electrodes to the body to get the brain's electrical activity in the form 

of encephalogram signals (EEG) which are then calculated and converted into useful feedback. 

The purpose of this work was to evaluate a neurofeedback platform via an OpenBCI open-

source EEG technology that could lead to more accessible neurofeedback for society. 

This study was conducted with different methods where the focus was on testing and data 

analysis. The study has included a summary of theory used in neurofeedback, a comprehensive 

pilot study on an 8-channel open-source EEG neurofeedback platform and some of the ethical 

aspects behind the technology used and neurofeedback in Sweden. During the work, two 

different experts were interviewed: Gunilla Radu, founder and owner of Nordic Center of 

Neurofeedback AB and Jan Rutkowski, who is an engineer in medical engineering at the 

Uppsala Hospital. 

The tests with 8-channel EEG with an OpenBCI hardware and software show results from three 

subjects. The answers from a follow-up survey that subjects were allowed to answer are 

presented in the report. This was used as an evaluation of the tests performed. The aim of the 

tests was to give Biohackeri an opportunity to see the potential for a neurofeedback platform 

and to create a basis for further development of such a platform. The result indicates that a 

measurement of the brain activity at rest with the technology from OpenBCI shows a higher 

concentration level in the human body with open eyes compared to closed eyes. In addition, a 

higher level of relaxation is noticed when resting with eyes closed compared to eyes open. 

Answers from the survey show that what is important to the test subjects is, among other things, 

the convenience while testing the technology. In terms of requirements and rules that 

Neurofeedback therapists must meet, it turned out that in Sweden therapists do not need to 

have a specific background or education. There are ethical perspectives that Neurofeedback 

therapists may consider in implementing Neurofeedback Therapy. 

The conclusion of this project is that the tested 8-channel EEG equipment gives a result that 

agrees with the presented theory. Thus, a Neurofeedback platform could be built on the 

commercially available open-source technology, such as the technology from OpenBCI. 
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Sammanfattning 

 
Neurofeedback är en typ av biofeedback som försökspersoner lär sig att använda sin 

egen elektriska hjärnvågors aktivitet för att svara på en visuell eller auditiv återkoppling 

från hjärnans aktivitet. Det görs huvudsakligen genom att ansluta elektroder till huvudet 

för att få hjärnans elektriska aktivitet i form av encefalogramsignaler (EEG) som sedan 

beräknas och omvandlas till användbar återkoppling.  

Syftet med detta arbete var att utvärdera en Neurofeedback-plattform via en OpenBCI 

open-source EEG-teknologi som skulle kunna leda till mer tillgänglig Neurofeedback 

för samhället. 

Denna studie genomfördes med olika metoder där huvudfokus låg på testning och 

dataanalys. Studien har innefattat en sammanfattning av teori som används inom 

Neurofeedback, en pilotstudie på en 8-kanals open-source EEG-Neurofeedback 

plattform och en del av de etiska aspekterna bakom den använda tekniken och 

Neurofeedback i Sverige. Under arbetets gång intervjuades två olika experter, Gunilla 

Radu, grundare och ägare av Nordic Center of Neurofeedback AB och Jan Rutkowski 

som är medicinteknisk ingenjör på Akademiska sjukhuset. 

Från testerna med 8-kanal EEG med en OpenBCI hårdvara och mjukvara visas resultat 

från tre försökspersoner. Svaren från en efterundersökningsenkät som försökspersoner 

fick svara på presenteras i rapporten. Detta användes som en utvärdering på de utförda 

testerna. Målet med testerna var att ge Biohackeri en möjlighet att se potentialen för en 

Neurofeedback-plattform samt att skapa en grund för vidareutveckling av en sådan 

plattform. Resultatet indikerar att en mätning på hjärnaktiviteten vid vilotillstånd med 

tekniken från OpenBCI kan det märkas högre koncentrationsnivån i människokroppen 

med öppna ögon jämfört med stängda ögon. Dessutom märks det en högre 

avslappningsnivå vid vilotillstånd med stängda ögon jämfört med öppna ögon. Svar från 

enkäten visar att det som är viktigt för testpersonerna är bland annat bekvämligheten 

under provning av tekniken. När det gäller krav och regler som Neurofeedback-

terapeuter ska uppfylla visade det sig att i Sverige behöver terapeuter inte ha en specifik 

bakgrund eller utbildning. Det finns etiska perspektiv som Neurofeedback-terapeuter 

kan överväga att implementera vid Neurofeedbackterapi. 

Slutsatsen av detta projekt blir att den testade 8-kanal EEG utrustningen ger ett resultat 

som stämmer överens med den presenterade teorin. Därmed skulle en Neurofeedback-

plattform kunna byggas på den kommersiellt tillgängliga open-source tekniken såsom 

tekniken från OpenBCI. 
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Förord 

 

Detta examensarbete ingår i högskoleingenjörsutbildningen inom Medicinteknik 

vid Uppsala universitet. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och har genomförts 

med hjälp av den ideella föreningen Biohackeri. Arbetet utfördes på NTI 

gymnasiet i Uppsala. Vi vill framför allt tacka vår ämnesgranskare Teresa Zardán 

Gómez de la Torre som har bidragit med en uppriktig insats. Vi vill också ge ett 

speciellt stort tack till vår handledare Johan Snider som har varit närvarande och 

hjälpt till hela vägen. I slutändan vill vi tacka våra intervjupersoner, Jan 

Rutkowski och Gunilla Radu som har ställt upp med sina argument och 

resonemang samt försökspersonerna som har gett oss tid och motivation. 

I denna rapport har Mohamed Achmawi skrivit inledningen, teorin kring hjärnan 

och EEG, risker, lagar och förordningar, etik, felkällor och förslag på 

förbättringar.  

Hakim Al Kouatli har skrivit teorin kring hjärnvågor, tidigare studier, metod, 

resultat, slutsats, abstract och sammanfattningen. 

Teorin om Neurofeedback och de första delarna av diskussionen har skrivits 

tillsammans.  

 

  

 



III 

 

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ............................................................................................................................................................ 1 

1.1 Neurofeedback ................................................................................................................................................... 1 

1.2 Neurofeedback-utvecklingshistoria ................................................................................................................... 2 

1.3 Projektbeskrivning ............................................................................................................................................ 3 

1.4 Syfte  .................................................................................................................................................................. 4 

1.5 Frågeställning ................................................................................................................................................... 4 

1.6 Studiens avgränsningar ..................................................................................................................................... 5 

2. TEORI....................................................................................................................................................................... 6 

2.1 Hjärnan ............................................................................................................................................................. 6 

2.2 Hjärnvågor ........................................................................................................................................................ 7 

2.3 EEG ................................................................................................................................................................... 9 

2.3.1 Elektrodplacering ........................................................................................................................................ 10 

2.3.2 Bipolär och unipolär EEG ........................................................................................................................... 11 

2.4 Neurofeedback – användning och protokoll .................................................................................................... 11 

2.4.1 Neurofeedback-Behandlingsprotokollar ..................................................................................................... 12 

2.5 Tidigare studier ............................................................................................................................................... 13 

2.6 Lagar och förordningar .................................................................................................................................. 14 

2.6.1 Lagar kring Neurofeedback ........................................................................................................................ 16 

2.6.2 Etiska principer som bör följas av terapeuter vid Neurofeedback- behandlingar ....................................... 17 

2.7 Risker .............................................................................................................................................................. 18 

3. METOD .................................................................................................................................................................. 19 

3.1 OpenBCI och Graphic User Interface GUI ..................................................................................................... 19 

3.1.1 Hårdvara ..................................................................................................................................................... 19 

3.1.2 Mjukvara ..................................................................................................................................................... 21 

3.1.3 Pythonkod ................................................................................................................................................... 26 

3.2 Neurofeedback testerna ................................................................................................................................... 26 

3.2.1 Enkät för studien ......................................................................................................................................... 26 

3.2.2 Testdesign ................................................................................................................................................... 27 

4. RESULTAT ............................................................................................................................................................ 29 



IV 

 

 

4.1 Resultat på enkäten ......................................................................................................................................... 29 

4.2  Resultat på testerna ......................................................................................................................................... 30 

5. DISKUSSION ......................................................................................................................................................... 35 

5.1 Felkällor .......................................................................................................................................................... 37 

6. Slutsats .................................................................................................................................................................... 39 

REFERENSER ............................................................................................................................................................... 41 

BILAGOR ....................................................................................................................................................................... 43 

Bilaga 1 ........................................................................................................................................................................ 43 

Bilaga 2 ........................................................................................................................................................................ 44 



 

1  
 

1. INLEDNING 

Inledningen inkluderar en definition av Neurofeedback och dess utvecklingshistoria. Dessutom 

inkluderas projektbeskrivningen, syftet, frågeställningar samt studiens avgränsningar under detta 

avsnitt.  

1.1 Neurofeedback  

Neurofeedback är en metod som används för självreglering av ens hjärnaktivitet för 

att kunna direkt ändra på de underliggande neurologiska mekanismerna som ansvarar 

för kognition och beteende. (1) En annan definition av Neurofeedback är att den är en 

form av biofeedback som visar hjärnaktivitet i realtid och används för att lära 

personer självkontroll av dess hjärnfunktioner. Under behandlingen blir patienten 

eller användaren medveten om de förändringar som sker allteftersom under träningen 

och kommer kunna bedöma hens framsteg för att nå optimal prestanda. Exempelvis 

försöker användaren att förbättra en viss hjärnaktivitet beroende på förändringarna i 

den återkopplande signal, såsom förändringar i en film eller en viss ljudinspelning. (2) 

Dessutom är Neurofeedback en icke-invasiv metod. Användningsområdena för metoden 

är beskrivna i figur 1 nedan, nämligen (i) som en behandlingsmetod där patienter övar på 

att normalisera hjärnaktivitet med syfte att påverka symptom relaterade till 

uppmärksamhetsbrist hyperaktivitetsstörning (ADHD), epilepsi eller motorisk inlärning 

vid återhämtning efter stroke, (ii) i en så kallad Peak Performance som en 

förbättringsmetod för kognitiva processer på friska människor, och (iii) som en 

experimentell metod för att undersöka de underliggande orsakerna för specifika 

neurologiska impulser (händelser) som hjärnoscillationer (även kallas hjärnvågor) för 

kognition och beteende. (3) 

I början av 1900-talet utvecklades elektroencefalogrammet (EEG). Tekniken används för 

att registrera hjärnans aktivitet och omvandla dessa till mätbara vågor. Med hjälp av EEG 

kan vårdpersonal upptäcka onormal elektrisk aktivitet i hjärnan, som sedan kan tolkas av 

en specialistläkare. (3) 
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Figur 1 En kort beskrivning av de tre vanliga användningsområdena för 

Neurofeedback. För varje användningsområde anges den bakomliggande 

motiveringen samt protokoll i form av exempel. NF=Neurofeedback. (1)  

Studier om hur man kontrollerar hjärnaktivitet och vidareutvecklingen av EEG ledde till 

utvecklingen av den nya metoden, Neurofeedback Under Neurofeedback-behandlingen 

registreras hjärnvågor med hjälp av EEG. Patientens hjärnvågor visas sedan i form av 

ljud, video eller de båda. (2) 

1.2 Neurofeedback-utvecklingshistoria 

På 1920-talet utvecklade den tyske forskaren Hans Berger en apparat som kunde mäta 

och visa hjärnans elektriska aktiviteter genom att fästa elektroder på människors huvud. 

Apparaten kallades för EEG. (3) 

I slutet av 1950- och början av 1960-talet utvecklade Dr. Joseph Kamiya vid Chicago 

universitet och Dr. Barry Sterman vid California universitet en teknik som riktade sig 

mot att förändra och utveckla hjärnaktivitet för att förbättra hjärnans 

prestationsförmåga. (3) 

Dr. Kamiya såg att om människan får en signal i form av ljud eller ljus kan 

försökspersonen kontrollera sina hjärnvågor. Syftet med detta experiment var att 

påverka hjärnans alfavågor. Dessa vågor är ansvariga för att främja meditation och vila 
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vilka i sin tur kan minska försökspersonernas stressnivåer. Ökad aktivitet av alfavågor 

kan också bidra till att ökad kreativitet. Detta var första gång som Neurofeedback-

träning utfördes med hjälp av EEG-övervakning. (3) 

Under samma tid upptäckte Dr. Sterman att katter som han hade i sitt laboratorium 

kunde tränas för att öka sina hjärnvågor med en viss frekvens vid belöning. Detta 

frekvensområde benämns som Sensorimotor Rhythm (SMR) och ligger mellan 12 och 

15 Hz och är även känd som Lo-Beta. Några år efter utförde Dr. Sterman ytterligare en 

studie på samma katter. Forskningsstudien utfördes av NASA där de ville undersöka hur 

raketbränsle orsakade anfall hos katterna. Han observerade att de katter som hade fått 

SMR-övning tidigare blev mindre påverkade av raketbränslen jämfört med katter som 

inte hade fått någon SMR-övning. (4) 

Dr. Stearman lyckades sedan att applicera denna teknik på människor som lider av 

epilepsi där han upptäckte att 60% av försökspersonerna lyckades med att dämpa sina 

epileptiskt anfall med 20–100%. (3) 

Under 1970-talet började Dr. Joel Lubar dokumentera sina resultat från Neurofeedback- 

behandlingar som utfördes på människor som led av ADHD. Detta bidrog till att 

forskningen kring påverkan av Neurofeedback-terapi för hjärnförbättringar och 

behandling av ADHD ökade. (3) 

1.3 Projektbeskrivning   

Detta examensarbete har utförts på Biohackeri i samarbete med Stuns. Biohackeri är en 

ideell förening som syftar till att göra forskning, särskilt i biologi och bioteknologi 

tillgänglig för samhället. Deras ansvar var att vägleda projektet med hjälp av en 

handledare. Dessutom har Biohackeri försett med utrustningar och apparater som 

behövs under projektets gång. Stuns är en stiftelse som strävar efter att stärka 

samarbetet mellan studenter på Uppsala universitet, näringslivet och offentliga 

organisationer. 

Detta examensarbete kommer att fokusera mest på EEG-tester som bidrar med en 

utvärdering av funktionen av plattformen, OpenBCI, för båda hård- och mjukvara. 

Testerna kommer undersöka två metriska enheter som OpenBCI används i deras 

mjukvara, nämligen koncentrations- och avslappningstillstånd. Undersökningen 

kommer att baseras på tidigare studier och frågeenkäter. 
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En stor del av arbetet går ut på att studera den befintliga plattformen, OpenBCI, som 

kommer att användas under Neurofeedback-test. Hänsyn till de etiska aspekterna kring 

Neurofeedback, europeiska standarder, säkerhetsfrågor och även eventuella risker för 

Neurofeedback tas med i denna studie. 

Med hjälp av en färdigbyggd programmeringskod erhålls ett värde på personers 

avslappning- och koncentration tillstånd. Slutligen skrivs rekommendationer till 

vidareutveckling av Neurofeedback-testerna baserat på våra resultat. 

1.4 Syfte  

Idag används Neurofeedback som behandlingsteknik endast i privata kliniker i Sverige 

där den anses vara en kompletterande eller alternativ behandling, dvs den 

gemenemannen har svårt att få tillgång till denna behandlingsteknik. Varje 

behandlingssession kostar drygt ett tusen svenska kronor och det behövs flera 

behandlingssessioner för att få en märkbar skillnad. Den statliga vården i Sverige 

använder EEG-tekniken endast för diagnostiska undersökningar.  

Syftet med detta projekt är att utvärdera en Neurofeedback-plattform (OpenBCI) som 

använder open-source EEG-teknologi som i sin tur skulle kunna leda till en ökning av 

användning av Neurofeedback i det svenska samhället via en vidareutveckling av en 

Neurofeedback-plattform av Biohackeri i framtiden.  

1.5 Frågeställning 

1. Kommer resultaten på de planerade EEG-testerna beskriva ens 

hjärnaktivitet som liknar den beskrivning som bevisats av tidigare 

studier? 

2. Vilka synpunkter har användaren/försökspersonerna på testerna och 

plattformen (OpenBCI) som kan vara värdefulla vid utvärdering av 

plattformen och som kan användas vid en utveckling av en 

Neurofeedback-plattform? 

3. Vilka regler, lagar och etikaspekter skall följas för både användning 

av OpenBCI samt för framtida utvecklingar av en Neurofeedback-

plattform?   
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1.6 Studiens avgränsningar 

På grund av tidsramen för detta examensarbete kommer endast en funktion av den valda 

Neurofeedback-plattformen (OpenBCI) att användas för utvärderingen. Detta kommer 

avgränsa studien där många funktioner av plattformen inte inkluderas i utvärderingen. 

Dessutom kommer testerna baseras på en färdigbyggd och open-sourcekod för 

framtagning av resultat om koncentrations- och avslappningsnivåer. En färdigbyggd kod 

medför en risk för till exempel fel i koden, fel i användningen av koden osv.  

Val på försökspersoner kommer begränsas till endast män. Detta är för enkelhetskull där 

testet anses vara svårare att utföra på försökspersoner med långt hår. Detta blir en 

avgränsning därför att resultatet inte blir lika omfattande som om testet hade inkluderat 

både män och kvinnor.  

Angående test designen så finns det en risk att försökspersonerna inte kommer följa den 

planerade tiden för testerna som sätts för samtliga försökspersoner skulle troligtvis leda 

till ett mindre noggrant resultat. Dessutom påverkar det låga antalet försökspersoner till 

att vi inte får ut tillräckligt med mängd data för att dra definitiva slutsatser.  
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2. TEORI 

Detta avsnitt inkluderar en beskrivning av teorin som relateras till projektet och 

rapporten. Information om hjärnan, hjärnvågor, EEG, Neurofeedback-metodens olika 

protokoll, tidigare studier, lagar och förordningar, etik och risker. 

Hjärnans elektriska aktivitet kan avledas från skalpen med varierande frekvens och 

amplitud. Vid en EEG-mätning har amplituden och frekvensen i den elektriska 

hjärnaktiviteten ett omvänt proportionellt förhållande dvs. vid ökad frekvens kommer 

amplituden minska. 

Amplituden på de hjärnvågor som erhålls från skalpen kan uppgå till 100 µV eller 

mindre samt att frekvensen kan variera mellan 1 och 50 Hz. Vid EEG-mätning har 

vågorna olika karaktärer över hjärnans skilda lober beroende på graden av vakenhet och 

sömn. Vågornas karaktär kan även påverkas av olika slags neurofysiologiska 

sjukdomar. (5) 

2.1 Hjärnan 

Den mänskliga hjärnan fungerar genom att överföra information mellan olika 

nervceller. Överföring sker genom synapsen och denna överföring sker med hjälp av 

elektrokemiska signaler. Hela denna process tar endast en bråkdel av en sekund 

(millisekunder) och sker tusentals gånger per minut. Trots denna hastighet utför 

neuroner dessa processer med stor noggrannhet. (6) 

Hjärnan är det organ som kontrollerar hela nervsystemet. Ryggmärgen tillsammans 

med hjärnan utgör det centrala nervsystemet. Hjärnan är det mest komplexa organet i 

människokroppen och innehåller mer än 100 miljarder nervceller som kallas neuroner. 

Varje neuron är kopplat genom synapser till många tusen andra neuroner. Synapsen 

är den punkten där en neuron ansluter till en annan neuron med sina dendriter. Dessa 

neuroner kommunicerar med varandra genom långa fibrer som kallas axoner. 

Hjärnceller använder sig av elektriska signaler för att kommunicera med varandra. (6) 

Hjärnan är kroppens centrala del som styr andra organ och vävnader i kroppen. Den 

påverkar resten av kroppen genom att generera mönster av muskelaktivitet och genom 

att öka utsöndring av hormoner. Denna centraliserade kontroll möjliggör snabba och 

samordnade reaktioner på förändringar i miljön.(6) 
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Hjärnan är uppdelad i flera delar, till exempel vänster- och höger hjärnhalvor där varje 

halva är specialiserad inom olika funktioner, bearbetar olika typer av information samt 

hanterar olika typer av problem. Den vänstra hjärnhalvan ansvarar för logik och analys 

medan den högra hjärnhalvan ansvarar för känslor och fantasi. (6) Figur 2 visar de olika 

funktioner som varje hjärnhalva ansvarar för. Språk, logik och matematiska färdigheter 

stöds av vänster hjärnhalva. Funktioner som bl.a. fantasi och kreativitet stöds av den 

högra hjärnhalvan. 

 
 

 

2.2 Hjärnvågor 

Det finns olika typer av hjärnvågor och dessa är kategoriserade olika beroende på deras 

vågfrekvens. Varje hjärnvågstyp är distinkt och indikerar de aktiviteter som personen 

utför under en viss tid. Ett exempel är att hjärnvågor hos en person som läser skiljer sig 

mycket från en person som slappnar av. Nedan beskrivs de vanligaste hjärnvågor. 

 

Figur 2. Funktioner som regleras av vänster respektive höger hjärnhalva. (5) 
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- Gammavågor är vågor som har hög frekvens (>30 Hz) och de är 

kopplade till den snabbaste typen av hjärnaktivitet. Kognitiv funktion, 

inlärning, minne och informationsbehandling styrs alla av dessa vågor. 

När denna typ av vågor är framträdande indikerar det en form av ångest, 

hög upphetsning och stress. Å andra sidan, när denna hjärnvågstyp är 

mindre framträdande, kan det indikera ADHD, depression och 

inlärningssvårigheter. (5) 

- Alfavågor har en medelamplitud på 50 µV samt en frekvens mellan 8 - 13 

Hz. Dessa vågor uppträder vid ett vaket men mentalt vilande tillstånd med 

ögonen slutna. Om ögonen öppnas försvinner dess aktivitet. (7) 

Dagdrömmar, svårigheter att fokusera och ett överdrivet avslappnat tillstånd 

är exempel på när aktivt starka alfavågor framträder. Om de är hämmade 

kan ångest, förhöjd stress och sömnlöshet uppstå.  

- Betavågor uppträder mellan 13 - 30 Hz och uppträder över hjässloberna 

och pannloberna. (7) Framträdande av Betavågor är relaterad till ångest, 

hög upphetsning, avslappningssvårigheter och stress, medan dess 

undertryckande kan resultera i ADHD, dagdrömmar, sorg och nedsatt 

kognitiv förmåga. (5)  

- Thetavågor ligger mellan 4 - 8 Hz och uppträder hos barn och vuxna vid 

lätt sömn. (7) Thetavågor är starka i samband med ADHD, sorg, 

hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet; när de hämmas, noteras 

ångest, låg emotionell medvetenhet och stress. (5) 

- Deltavågor har frekvenser under 4 Hz och uppträder vanligen hos vuxna i 

djup sömn och spädbarn. (7) Deltavågor anses ofta starkt aktiva hos 

patienter med hjärnskador, inlärningssvårigheter och svår ADHD. Nedgång 

av deltavågor är ett tecken på både sömnstörningar och minskning i 

kroppens fysiska eller mentala återhämtningsprocess. (5) 
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2.3 EEG 

EEG är en teknik som kan registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp 

av elektroder som vanligtvis klistras fast på skalpen. Den grafiska representationen av 

undersökningsresultatet är ett elektroencefalogram (EEG). (8) 

Ett EEG mäter spänningsfluktuationer orsakade av jonströmar i nervceller i hjärnan. 

Kliniskt hänvisar ett EEG till registreringen av hjärnans spontana elektriska aktivitet 

under en tidsperiod, som registrerats från flera elektroder placerade på hårbotten. 

Diagnostiska tillämpningar fokuserar i allmänhet antingen på händelserelaterade 

potentialer eller på EEG- spektral innehållet. Den förstnämnda undersöker potentiella 

tidsfluktuationer förknippade med en händelse, såsom "start av en stimulans" eller 

"knapptryckning". Medan den andra analyserar vilken typ av neurala svängningar, dvs. 

hjärnvågor som kan observeras i EEG-signaler. Det används också för att diagnostisera 

sömnstörningar, djup sedering, koma, encefalopati och hjärndödhet. EEG brukade vara den 

första diagnostiska metoden som används för att undersöka tumörer, stroke och andra 

fokala hjärnstörningar. (8)  

Idag finns det olika typer och storlekar av EEG-apparater. EGG-apparaterna byts ut var 

sjunde år där de gamla apparaterna skickas tillbaka till leverantören. EEG är 

nätverksansluten till en server som spelar in, granskar och klipper bort vissa störningar.1 

På den neurofysiologiska avdelningen på Akademiska sjukhuset som Uppsala, Sverige, 

finns det tre olika typer av EEG undersökningar: 

- Långtidsregistrering där patienten undersökas under flera dagar. Det finns 

även EEG- maskiner som patienten kan ta med hem och omfattar en mössa 

med elektroder och ett minneskort som sparar elektroencefalogrammen. 

- Korttidsregistrering eller rutinundersökning där patienten undersöks under 

vissa perioder och använder sig då av ett stroboskop, som är ett instrument 

som sänder ut ljus för att studera hjärnans reaktion till en oväntad 

händelse. 

- Undersökning direkt på hjärnan, vilket sker under operationer.  

 

 

 
1 Information från ett möte med Jan Rutkowski, medicinteknisk ingenjör på Akademiska sjukhuset i Uppsala,Sverige. 

2022-05-11. 
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2.3.1 Elektrodplacering 

Det finns olika system för elektrodplacering men som en internationell standard så är 10 – 

20 systemet, vilket visas i figur 3 nedan, mycket vanligt. Termen ”10 – 20” refererar till 

placeringen av elektroderna på 10% eller 20% från det totala avståndet mellan 

specificerade skalpregioner. Skalpregionerna är uppdelade i höger- och vänsterhemisfär 

och märkta med jämna respektive udda siffror. Bokstäver används för att markera de 

olika regioner på skalpen, där F, P, T, O och C är relaterade till frontala, parietala, 

temporala, occipitala respektive centrala områden. (2) I figur 4 visas var de olika 

hjärnloberna finns på hjärnan så att det är enklare att förstå vad som menas med de olika 

anatomiska termerna.  

 
Figur 3. 10 - 20 systemet för elektrodplacering och namn på skalpregionerna. (2) 
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Figur 4. De olika hjärnregionerna (hjärnloberna). Figur tagen från (9) 

2.3.2 Bipolär och unipolär EEG 

Bipolärt montage och unipolär montage är två avledningssätt för EEG-registrering. Genom att 

sprida elektroderna över hela skalpen underlättas underlättar lokalisation av avvikelser i den 

kortikala aktiviteten i hjärnan.(7) Båda avledningssystemen är beroende av elektrodplacering på 

skalpen samt hur elektroderna ansluts till varandra. Vid en bipolär avledning jämförs två 

närliggande elektroders potentialer, medan med referentiell avledning relaterar signalen från varje 

elektrod till en referenselektrod, som till exempel sitter på nacken eller hakan eller med en 

matematisk signalkombination som kan åstadkommas med en matematisk medelreferens.(7,10)  

2.4 Neurofeedback – användning och protokoll  

Möjligheten för patienten att studera, visualisera och ändra de okontrollerbara fysiologiska 

kroppsprocesser kallas för biofeedback. Speciell utrustning samt utbildade personal måste 

tillhandahållas för att patienten ska dra nytta av nytta av biofeedbacken. Elektroder som 

ska registrera fysiologiska kroppssignaler samt en dator med en skärm eller ljudutgång för 

att beskriva eller visa patientens fysiologi är exempel på utrustning som används för att 

erhålla biofeedback. (11) 

Neurofeedback har en klinisk aspekt, som syftar till att förbättra hjärncellernas prestanda. 

När det gäller dess kliniska tillämpningar är den mest erkänd vid behandling av 

neurofysiologiska sjukdomar och störningar som fobier, ADHD, ångest och 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) där patienten utsätts för triggers för att möta sina 
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rädslor under flera sessioner, småningom lär patienten sig att triggers inte utgör ett 

verkligt hot. Behandlingen har inkluderats i flera kliniska riktlinjer och godkänts av 

flertal föreningar som tex American Pediatric Association. (12) 

Tekniken kan även användas på friska personer, med syfte till prestationshöjande 

användning tex för att öka koncentrationen hos elitidrottare, lugna ner artister och för att 

förbättra den kognitiva funktionen hos försökspersoner. (12) I Sverige erbjuds inga 

Neurofeedback-behandling inom den offentliga vårdsektorn. EEG-tekniken används 

endast som en diagnostisk metod för speciella neurologiska tillstånd. 

2.4.1 Neurofeedback-Behandlingsprotokollar 

Det finns olika behandlingsprotokollar för Neurofeedback som generellt beror på vilken 

hjärnvågstyp som behandlingen är riktad mot, dvs. vilken hjärnvågstyp utnyttjas under en 

viss behandling för att få det önskade resultatet. Några av de protokollen som har 

relevans till projektet beskrivs nedan.  

- Alfa-protokoll 

Alfavågor förknippas med vaken avslappning och studierna visar att alfavågor ökar 

under meditation. Med avslappning menas muskelavslappning. Alfaträning används för 

behandling av till exempel ångest, hjärnskada och för minnesförbättring. (2) 

- Beta-protokoll 

Betavågor förknippas med medveten noggrannhet, starkt fokus och förmåga att lösa 

problem. Beta-träning följs för att öka fokus, förbättra läsförmågan och kognitionen. 

Dessutom hjälper Beta-träning med att minska alkoholism, sömnstörningar och 

övertänkande. (2)  

- Alfa/Theta-protokoll 

Alfa/Theta-protokoll är ett av de vanligaste protokollen för Neurofeedback. Alfa/Theta 

träning följs för att minska stress, behandla djupdepression och missbruk. Utöver dessa 

kan alfa/theta träning öka avslappning och kreativitet. (2) 

Andra Neurofeedback-protokoll är Delta-protokoll, Gamma-protokoll och Theta-

protokoll. En inkluderande kategorisering av de nämnda Neurofeedback-protokollen är 

låg frekvensträning och hög frekvensträning. Där låg frekvensträning (alfa eller theta) 

stärker avslappning och fokus, och högfrekvensträning (beta) stärker organiserande och 

hjälper med hämning av distraktion. (2) 
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2.5 Tidigare studier 

Neurofeedback är ett stort forskningsområde där applikationer, system och 

arbetsmetoder undersöks och utvecklas kontinuerligt. Här presenteras relevanta studier 

som har studerat olika Neurofeedback-system bland annat OpenBCI och utvärderat dem 

utifrån olika användningsaspekter.  

År 2021 publicerades en pilotstudie av Ramírez-Moreno m.fl. I studien deltog 17 

försökspersoner. För att genomföra studien har de forskarna använt sig av OpenBCI och 

Epatica E4 handledsband. Dessa används bland annat till att mäta biofeedbacksignaler 

såsom hjärnaktivitets- och muskelaktivitetssignaler. Svar från en enkät som utvärderar 

s.k. Fatigue Assesment Scale (FAS) användes även i pilotstudien. Syftet med den 

ovannämnda studien var att utvärdera snabba och kortkalibrerade mätningsprocedurer 

samt deras uppställning. I studien beskrivs OpenBCI och Epatica E4 som 

kortkalibrerade procedurer och inter-subjektklassifikationer. Mentaltrötthet modellering 

bidrar till ökad användning av bärbara utrustningar som i sin tur kan bidra till att minska 

den mentala tröttheten bland studenter och kontorsmedarbetare. Studien visar också att 

en ökning av alfavågor tyder på ett ökat avslappningstillstånd i människokroppen. 

Dessutom påpekar studien att en ökning av högfrekvent hjärnaktivitet som i gamma och 

beta hjärnvågor tyder på en ökad uppmärksamhets- och vakenhetsnivån. (13) 

LaRocco m.fl. (2020) utvärderade systematiskt fyra olika färdigbyggda produkter för 

mätning av EEG, i syfte att jämföra fem av de kommersiellt tillgängliga s.k. EEG-

Headset-systemen samt för att avgöra vilka som skulle kunna användas på ett 

tillförlitligt sätt som ett grundläggande system för dåsighetsdetektering. Systemen som 

studien hade i fokus var Interaxon Muse, Neurosky MindWave, OpenBCI, och Emotiv 

Epoc och Insight. Metoden som studien använde sig av var att presentera forskning för 

varje system. Forskningen undersökte i huvudsak systemens dåsighetsdetektering. En 

del av studiens slutsats var att OpenBCI hade den högsta genomsnittliga 

noggrannhetsnivån på 79,4% jämfört med Neurosky MindWave systemet som hade det 

lägsta resultatet 31% på samma mått, dvs. att detektera dåsighet. Den genomsnittliga 

nogrannhetsnivån beräknades genom att jämföra olika forskningsstudier med varandra 

för varje specifikt system. (14) 
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2.6 Lagar och förordningar 

OpenBCI består av Cyton Board, en 8-kanal EEG elektronisk krets, vilken inte är 

medicinteknisk klassad. Företaget OpenBCI har inte utvecklat en färdig Neurofeedback-

slutprodukt som kan användas av allmänheten utan en plattform som är avsedd för 

användning inom tekniska företag och akademi för vidareutveckling och forskning inom 

Neurofeedback. Tekniker som ska hantera produkten ska ha en elektronikutbildning och 

följa vissa tekniska standarder. Utvärdering av produkten faller inte inom EU:s ramar för 

direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet. (15) 

Medicintekniska produkter är speciella produkter som har många krav och lagar som måste 

följas så att produkten kan föras ut på marknaden. Lagar gjorda för att erhålla de krav och 

specifikationer som är nödvändiga för att auktorisera de medicinska produkterna så att både 

patienten och vårdpersonalen kan använda de med så få risker som möjligt. 

Enligt läkemedelsverket uppfylls kraven genom att följa lagar och förordningar. Första 

krav är att EEG apparater ska ha CE-märkning. Det innebär att apparaten kan föras ut i den 

europeiska marknaden helt fritt. CE-märket utvecklades av EU under 1980-talet och är en 

förkortning av Conformité Européenne. Varor med CE-märke kan exporteras fritt på den 

europeiska marknaden utan att land granskar produkterna igen. Syftet med att apparaten har 

CE-märkning är för att följa de europeiska standarder och lagar som reglerar och beskriver 

villkoren och specifikationerna för eventuell produkt. (16) 

För att få CE-märkning så måste EEG-apparaten uppfylla vissa grundläggande krav och 

säkerhet. Då kontrolleras produkten av: 

● Förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (ofta 

benämnd som MDR, Medical Device Regulation). På svenska heter det 

förordningen om medicintekniska produkter. Deras uppgift är att 

kontrollera säkerheten och prestandan av medicinteknisk utrustning. 

Målsättningen är att förbättra patientsäkerheten genom att förbättra 

metoder för bedömning och övervakning på produkten i marknaden. (17) 

● Förordning (EU) 2017/746 om medicintekniska produkter för in 

vitrodiagnostik (ofta benämnd som IVDR, in vitro diagnostic medical 

device regulations). Med in vitro-diagnostiska produkterna refereras man 

till produkter som är avsedda för att utföra diagnostik utanför kroppen. 

(18) 
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I ett möte med Jan Rutkowski2 som är medicinteknisk ingenjör på Akademiska sjukhuset 

i Uppsala har information om vilka klasser och krav en medicinskteknisk utrustning bör 

uppfylla för att den ska kunna implementeras på sjukhus in skaffats. Rutkowski påpekade 

att processen för att implementera en ny apparat inom sjukvården går till genom att utföra 

kliniska prövning på frivilliga patienter. Försökspersoner består av två grupper där den 

ena behandlas och den andra är placebo. Placebo betyder att en behandling som inte har 

någon verklig effekt vid behandling av en viss sjukdom, så patienten är psykologiskt 

vilseledd att denna behandling han tar bär på ett botemedel mot hans sjukdom. Han 

bekräftade att apparaten bör vara CE märkt vilket bekräftar att den är el-säker. Eftersom 

EEG är en apparat som är i nära kontakt med patienten borde den vara klassad som Body 

floating (BF), den här standarden används vanligtvis för apparater som har kontakt med 

patienten. Den bör även vara vattentät och lätt att rengöra. I verkstaden görs ytterligare 

säkerhetstester och ankomstkontroller som intygar att apparaten uppfyller 

säkerhetsstandarder nämner Rutkowski. Han berättar även att det kan finnas enkel 

utrustning på sjukhuset som inte är medicintekniska klassad, men då måste det finnas en 

transformator som säkerställer elen. Mjukvaror i medicintekniska utrustningar ska också 

vara medicintekniskt klassade.  

Neurofeedback-behandlingar utförs inte på Akademiska sjukhuset och andra offentliga 

sjukhus i Sverige, vilket leder till bristande kunskap om vilka lagar som krävs för denna 

metod säger Rutkowski. Men eftersom Neurofeedback-behandling inkluderar en EEG 

undersökning, då antas att det är samma lagar och standarder för EEG som gäller för 

Neurofeedback-behandling säger Rutkowski. Antal behandlare som erbjuder 

Neurofeedback-behandling har ökar kraftigt under senaste åren, detta har medfört 

allvarliga konsekvenser som påverkar Neurofeedbackens framtida pålitlighet. 

Följaktligen krävs att Neurofeedback-terapeuter ska vara  ärliga i vad de säger och 

skriver för patientens bästa. 

Neurofeedback-tjänster ska vara noggranna och pålitliga för att öka mängden av och 

kvaliteten på behandlingar. Speciell utbildning behövs och ska vara ett krav för att få rätt 

kompetens. (19) 

 

 
2 Möte med Jan Rutkowski, medicinteknisk ingenjör på Akademiska sjukhuset i Uppsala,Sverige. 2022-05-11. 
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Felbehandling av Neurofeedback kan leda till komplikationer. Under 1970-talet fick 

patienter i USA alfaträning, som är en typ av Neurofeedback- behandling. Patienterna 

var inte alltid i behov av behandlingen.  Vilket resulterade i att alfaträningen gav 

negativa ändringar i hjärnans alfavågor. Konsekvensen av detta blev att patienternas 

tillit till behandlingen försämrades. Alfaträning är en träning som höjer förmågan till 

meditation och vila, vilka kan bidra till att minska stressnivån hos människan. Bräcklig 

forskningsbas kan leda till allvarliga hinder både för tillväxten av denna mycket 

användbara teknik, för dess acceptans samt dess användning. (19) 

Tillgänglighet till en informationsbas ger terapeuterna möjlighet att erbjuda patienterna 

en hög standard inom vården. Genom informationsbasen ökar säkerheter och minskar 

risken för avvikelser. (19) 

Ur ett etiskt perspektiv är Neurofeedback ganska likt andra biofeedback-applikationer. 

Till exempel är de etiska kraven som ställs på Neurofeedback- terapeuter desamma 

som de krav som ställs vid användning av biofeedback-apparater. (19) 

2.6.1 Lagar kring Neurofeedback 

Statliga stiftelser avgör vem som är behörig att utföra Neurofeedback-behandlingar. 

Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback (AAPB) är en organisation 

som bland annat har i uppgift att publicera de lagstadgade statliga kraven. Kraven kan 

gälla vem som kan vara utövare samt vem som kan respektive inte kan praktisera 

självständigt utan övervakning.   

Kliniker rekommenderas ha licens i form av universitetsexamen, genomförande av 

relevanta kurser och/eller workshops och även andra typer av utbildningar för att förstå 

grunden till Neurofeedback. Neurofeedback-utövare förväntas bete sig på de sätt som 

anges i de etiska principerna och normer för praxis för Sveriges lagar och författningar 

och EU-rättsliga. (20) I Sverige finns det inget bestämda lagar och krav om vilka 

kompetens som utövare ska ha säger Gunilla Radu3 som är en Neurofeedbackterapeut. 

Däremot finns det privata företag som utbildar utövaren med syfte till att de ska lära sig 

både teoretiska och praktiska delar. Utövaren i form av sjuksköterska, psykolog, 

socialarbetare, läkare eller anhöriga till någon med funktionsnedsättning behöver gå 

endast på en femdagars utbildning. 

 
3 Intervju med Gunilla Radu, en legitimerad lärare i idrott och hälsa, Neurofeedback-terapeut och översättare, grundare 

och ägare till Nordic Center of Neurofeedback AB. Malmö. 2022-05-19. 
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Därmed måste hänsyn tas till lag (1998:531) yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 

område. Lagen reglerar skydd för vissa yrkestitlar. Det innebär att vissa yrken så som 

läkare, psykolog och sjuksköterska kräver en yrkeslegitimation. Det går alltså inte att 

använda sig av titeln psykolog om man inte är legitimerad psykolog. Kliniker får alltså 

inte marknadsföra sig som licenserade om de inte är det (18). Genom att använda sig av 

yrkeslegitimation och licens arbetar man både etiskt och lagligt vilket gör att man 

minimerar möjligheter till risker. 

Att ge komplett och korrekt information till patienter är ett etiskt perspektiv som riktar 

sig mot att förhindra onödiga risker som krockar med patientens hälsa och statliga lagar. 

Avsikten till vård- och teknikstandarder är till för att förebygga både tekniska skador 

och vårdskador samt öka patientsäkerhet.  

2.6.2 Etiska principer som bör följas av terapeuter vid 

Neurofeedback- behandlingar 

Följande principer är viktiga för terapeuter att följa under Neurofeedback- behandlingar. (9)   

- Relevanta etiska principer och standarder för experimenten bör följas. 

- Underhåll av apparaten bör utföras regelbundet. 

- Inga överdrivna påståenden om Neurofeedback i vare sig verbal eller skriven form bör 

utföras. Terapeuten bör vara ärlig mot patienter och kunder. 

- Terapeuten kompetenser ska inte överdrivas. 

- Ge kunder tillgång till skriftligt informerat samtycke för Neurofeedback-applikationer. 

- Ingen sexuell aktivitet med nuvarande eller tidigare patienter. 

- Söka hjälp för att få vägledning vid ett unikt eller helt nytt fall hos kunden. Tveka inte 

att be om hjälp vid nya behandlingsmetoder också. 

- Rekommenderas en säker behandling som är lämplig för kunden när det gäller 

effektivitet och kostnad. 

- Terapeuten bör ständigt sträva att förbättra och utveckla sina behandlings färdigheter. 

- Åtgärder måste utföras när vårdpersonal gör ett misstag. Därmed klagomål från 

patienter ska tas på alvar.  

- Terapeuten bör respektera kundens rättigheter och beslutsfattande.  
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2.7 Risker 

Riskhantering och säkerhetsstandarder är en uppsättning nationella och internationella 

regler och riktlinjer som måste finnas tillgängliga för alla produkter inom den 

medicinsktekniska områden. Syftet med att lyfta fram riskerna är att vara medveten om 

de och även göra åtgärder. 

I vanliga fall finns det ingen risk för elektriska stötar från EEG-apparaten. I sällsynta fall 

kan ett EEG-behandling orsaka anfall hos personer med någon anfallsstörning. Detta 

kan vara på grund av de starka ljusen eller den djupa andning som kan inkluderas i 

testet. Får patienten ett anfall måste vårdgivarna kunna hantera det direkt. (22)
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3. METOD  

Under detta avsnitt beskrivs den använda metoden genom att först beskriva 

plattformen OpenBCI, dess uppbyggnad och dess olika funktioner. Detta följs av en 

beskrivning av det planerade testet och frågeenkät.  

3.1 OpenBCI och Graphic User Interface GUI 

Företaget OpenBCI tillverkar hård- och mjukvara i för att kunna leverera enkla sätt 

att genomföra Neurofeedback-tester för forskningsändamål. Genom att tillverka 

enkla open-source EEG-apparater kan OpenBCI leverera billig och mer tillgänglig 

EEG-teknik. 

Mjukvaran som Open BCI har utvecklat (OpenBCI GUI) följer också en open-

source programvara där användare har möjligheten att kunna ändra dess funktioner 

dvs. att låta signalåterkopplingen analyseras och konfigureras på olika sätt än i den 

originala designen eller att dela med sig av den nya koden till andra användare. 

Ändringar på mjukvaran kan utföras med hjälp av olika programmeringsspråk, tex 

Python, C++, C#, Matlab, Julia, R, Java och Rust.(23) 

3.1.1 Hårdvara 

Under projektet demonstrerades den genomförda studien med hjälp av en EEG-krets, 

Cyton. 

Cyton är en elektronisk krets som anslutas till åtta elektroder som sitter på ett huvudband 

samt två klippelektroder där den ena fungerar som referens och den andra som jordning 

till den elektriska kretskopplingen. EEG-data från den färdigbyggda elektroniska kretsen, 

Cyton, skickas kontinuerligt till en dator med hjälp av en Bluetooth USB-stick (OpenBCI 

USB Dongle). I figur 5 visas Cyton och Dongle. Det finns två olika typer av torra 

metallelektroder som användes under studien, plattelektroder och spikelektroder, som 

visas i figur 6 nedan. Skillnaden är att spikelektroder, som även kallade kamelektroder, 

går att sätta på skalpen där de spikade topparna i varje elektrod har bättre förmåga att 

penetrera håret ordentligt än de platta elektroder, och på så sätt skapa en bra kontaktyta 

mellan skalp och elektrod. 
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Figur 5. Hårdvaran från OpenBCI. (1) Den vänstra figuren visar den 8-kanal EEG-

krets som kallas (Cyton) och (2) den högra figuren visar den bluetooth USB stick som 

kallas (Dongle). (24) 

Figur 6 visar huvudbandet som används för att registrera hjärnaktivitet via elektroderna 

på bandet. Tre platta elektroder (svart, röd och grå) sitter mot pannan och fem 

hårpenetrerande elektroder sitter på baksidan av huvudet. Med denna placering av 

elektroder finns det möjlighet att registrera hjärnaktivitet från den frontala hjärnloben 

samt den occipitala hjärnloben. Två klippelektroder sätts på öronsnibbarna som referens- 

och jordpunkter. 

 

Figur 6. Huvudbandet som användes vid testerna. Bilden visar de två elektroderna på    

huvudbandet. 
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3.1.2 Mjukvara 

Utöver hårdvaran användes OpenBCI GUI som mjukvaran under projektets gång där 

programmet omfattade olika praktiska och användbara visualiseringsfunktioner. Följande 

är en beskrivning av de funktioner i mjukvaran som antingen använts under projektet 

eller kan vara viktiga för vidare implementering inom Neurofeedback: 

- Time Series 

Det primära verktyget som visar den elektrofysiologiska 

signalförändringar i realtid för varje elektrod med enheten μVrms 

(microvolt root mean squared). Färgen på varje signal som visas på 

datorskärmen skulle kunna matchar de färgkodade kablar som är anslutna 

till den elektroniska kretsen, Cyton. Figur 7 är ett exempel på hur 

funktionen visas i mjukvaran. 

 

Figur 7. Figuren visar ett exempel på funktionen Time Series.  

- FFT Plot 

Fast Fourier Transform Plot (FFT Plot) funktionen är en volt-

frekvensgraf som visar de olika elektrodsignaler (kanaler) där det 

är noterbart vilken region på hjärnan som är mest aktiv och med 

vilken typ av hjärnvågor, dvs vilken frekvens som dominerar i det 

området man mäter på. I figur 8 nedan visas ett exempel på 

funktionen.  
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Figur 8. Figuren visar ett exempel på  FFT Polt  funktionen, vilken plottar 

amplituden av signalen från varje elektrod i (µV) mot frekvensen i (Hz).  

 

- Power Band 

Funktionen består av ett stapeldiagram som visar relativa spänningarna 

för de olika hjärnvågfrekvenserna. Figur 9 nedan visar ett exempel på 

hur Power Band funktionen visualiseras i OpenBCI GUI. Diagrammet 

ett direkt sätt för att få en översikt på hjärnans aktivitet.  

 

Figur 9. Figuren visar funktionen Power band som beskriver intensiteten på 

hjärnvågorna i form av stapeldiagram.  
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- Focus Widget 

Ett cirkeldiagram med två valbara metriska enheter, koncentration 

(Concentration) och avslappning (Relaxation), där det undersöks ifall 

användaren är vid ett avslappnat tillstånd eller koncentrerad. I figur 10 

nedan visas funktionen. Diagrammet ändrar färg beroende på personens 

tillstånd. Jämfört med andra funktioner utnyttjas denna funktion mest 

under de genomförda testerna, och därför kommer en detaljerad 

beskrivning av funktionen presenteras i följande stycke.  

 
 

Figur 10. En skärmbild som visar ett exempel på hur ett resultat visas på 

avslappningstillstånd där det cirkeldiagrammet ändrar färgen från blå, som 

antyder att personen är avslappnad, till grön som antyder att personen inte är 

avslappnad. 

 

Ett funktionsalternativ i Focus Widget är Threshold och Window. Via 

Threshold funktionen är det möjligt att ändra på gränsen för det direkta 

resultatet av avslappnad/icke-avslappnad (Relaxed/Not Relaxed) eller 

koncentrerad/distraherad (Concentrated/Not Concentrated) på metriska 

värden av frekvensförändringar som visas på OpenBCI GUI. Valbara 
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gränser som skapats av företaget är 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Ett exempel på 

hur Threshold fungerar är att när man försöker vara avslappnad och ett 

sammanlagt metriskt värde på 0,8 observeras enligt regressionsmodellen 

så visar Focus Widget funktionen beteckningen Relaxed ifall 

undersökaren eller användaren har valt Threshold värde på 0,8. Har man 

valt ett högre värde på Threshold så visas beteckningen Not Relaxed i 

detta exempel med ett observerat metriskt värde på 0.8. Samma funktion 

fungerar för både avslappning och koncentration där i fallet av 

koncentration visas beteckningen (Concentrated/Not concentrated).  

 

Ett annat valbart funktionsalternativ i Focus Widget funktionen är 

Window funktionen. Detta alternativ möjliggör val på tidsintervallet som 

visas på OpenBCI GUI. De valbara tidsintervallerna är 5 sek, 10 sek och 

20 sek. 

Dessutom har Focus Widget en funktion som heter Classifier, som 

möjliggör inställning på en specifik statistisk modell kan väljas. De 

modellerna som finns är Regression, K-närmast grann algoritm 

(KNN), Support Vector Machine (SVM), Latent Dirichlet allocation 

(LDA). En enkel och generell definition av regressionsmodellen är att 

den är ett mått på förhållandet mellan medelvärdet för en variabel (i 

vårt fall den metriska frekvensen som output) och motsvarande 

värden för andra variabler (t.ex. tid). (25) Denna modell väljas som en 

standardmodell för att utföra de planerade tester för denna studie. 

Anledningen till att just denna modell har valts är att den 

rekommenderas av företaget OpenBCI över de andra modeller. 

Utöver cirkeldiagrammet inkluderar Focus Widget också en 

ytterligare Neurofeedback-funktion i form av ljudåterkoppling i 

funktionen Auditory Feedback. Som OpenBCI i dokumentationen 

(GUI Widget Guide) (23) beskriver så är ljudet som spelas upp ett 

”lugnande musikaliskt ackord”. Ljudet ändras i förhållande till 

kontinuerliga förändringar antingen i det metriska värdet eller i 
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intensiteten på staplarna i stapeldiagrammet (Power Band). 

Förändringar i det metriska värdet ger förändringar i ljudvolymen för 

det hela ackordet, men förändringar i staplarna i stapeldiagrammet 

resulterar i en förändring av volymen av ackordets olika toner 

beroende på vilken hjärnvåg som är framträdande under en viss tid, 

dvs. användaren får den möjligheten att höra en toner beroende av 

vilken hjärnvåg hen vill träna på att stärka eller försvaga.  

- Cyton Signal 

En viktig funktion som mäter den elektriska impedansen mellan skalp 

och elektrod i kilo-ohm. Funktionen visar om kontaktytan har en 

impedans som överstiger eller understiger gränserna för en bra EEG-

registrering genom en färg- och värdeförändring mellan färgerna grönt, 

gult och rött, dvs. när impedansvärdet är rimligt blir färgen på siffran 

grön. Färgförändringen noteras på en tabell som innehåller 

impedansvärden för varje elektrodskanal. Figur 11 visar en skärmbild på 

funktionen.  

 

Figur 11.  Figuren visar funktionen (Cyton Signal). Genom att kontrollera att 

alla elektroder har en impedans mellan 75 kΩ – och 90 kΩ säkerställs en bra 

anslutning mellan hud och elektrodyta.  

- Widget Template 

Genom att följa de instruktionerna som finns på OpenBCI webbsida finns 

en möjlighet för att skapa eget “fönster” som visar nya funktioner som 
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kan delas med alla OpenBCI GUI-användare. 

- Playback 

Denna funktion tillåter uppspelning av tidigare registrerade data. Därmed 

får man möjligheten att både analysera resultatet samt visa det för 

försökspersoner efter ett slutfört test. 

Flera andra funktioner som även är integrerade i mjukvaran som till exempel Head plot, 

Pulse widget och Spectrum widget är potentiellt kraftfulla funktioner. Vi har dock 

endast  använt oss och studerat de ovanbeskrivna funktionerna. 

De samlade data från de olika EEG-testerna kommer, efter genomförda tester, att 

analyseras med hjälp av en online open-sourcekod som finns på kodbiblioteket 

BrainFlow. (26)  

3.1.3 Pythonkod 

Under ”Bilagor” finns de huvudsakliga delar av Python Koderna som användes för att 

analysera den registrerad data. Första koden (bilaga 1) beskriver hur man erhåller ett 

resultat för koncentrations- och avslappningstillstånd. De delar som visas i (kod 1) är de 

viktigaste delarna av en relativt stor Pythonkod, därför att den beskriver den kod som 

arbetar just för att få de eftersökta resultaten. Den andra koden (bilaga 2) är en komplett 

lösning för ett problem som uppstått vid försök att få den första koden att fungera. 

Koden fungerar genom att radera det oönskade värdet i .CSV filen. Detta problem 

beskrivs mer i detalj under resultatdelen. 

3.2 Neurofeedback testerna 

3.2.1 Enkät för studien 

För att kunna skapa en djupare förståelse om varje försökspersons upplevelse skapades 

en enkel frågeenkät där varje försöksperson fick svara på ett antal frågor efter avslutad 

test. Enkäten gick ut på att undersöka hur försökspersonerna upplevde testerna, där 

synpunkter om bekvämlighet, intresse och trovärdighet av resultat var av intresse. När 

personerna fick till exempel svara om huvudbandets bekvämlighet kunde de svara på en 

skala mellan (1) “mycket obekvämt” till (5) “mycket bekvämt”. I Tabell 1 visas de 

frågor som enkäten innehöll samt den skalan från 1 – 5 för varje fråga. Enkäten skickas 

till samtliga försökspersoner via (Google Forms).  
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Tabell 1. Frågor med en beskrivning på svarskala från 1–5 

Frågor efter testet Bedömningen 1–5 

1 - Hur bekvämt kändes huvudbandet med elektroderna på 

huvudet? 

 

5 är “Mycket bekvämt” och 1 är “mycket obekvämt” 

 

2 - Hur trolig tycker du att feedbacken, som visats på 

datorskärmen medan testet pågick, är? (ögonen öppna) 

 

5 är “Mycket trovärdig” och 1 är “Mycket opålitlig” 

 

3 - Hur sannolikt är det att du skulle använda hårdvaran 

OpenBCI Cyton för att få Neurofeedback på hjärnaktivitet? 

 

5 är “Mycket sannolikt” och 1 är “Mycket tveksamt” 

 

4 - Hur sannolikt är det att du skulle använda mjukvaran 

OpenBCI GUI som ett sätt att visualisera hjärnaktivitet? 

 

4 är “Mycket intresserad” och 1 är “Mycket ointresserad” 

 

5 - Utvärdera gärna testet i helhet ut av fem!  

 

3.2.2 Testdesign 

Vi valde att genomföra test i två steg där varje delsteg tog 6 minuter, dvs. 3 minuter för 

varje deltest. Denna tid var dock endast avsedd för registrering av den EEG- data som 

behövdes och inte för uppsättningen av testet. Den totala förväntade tiden för testet, 

inkluderat uppsättningen av testet, var mellan 12 - 15 minuter. 

Det praktiska arbetet innan testerna påbörjades var relativt enkelt där det behövdes lite 

till ingen förberedelse. För att försäkra att GUI inte kraschar eller krånglar under testet 

förbereddes den genom att öppna upp och sedan stänga ned GUI på datorn.  

Försökspersonen testades vid avslappnat tillstånd samt vid koncentrationstillstånd. Detta 

gick till genom att först låta försökspersonen blunda under tre minuter i den första delen 

av testet. Därefter sattes Focus Widget på en datorskärm och spelade upp den EEG-data i 

realtid medan försökspersonen hade ögonen öppna under tre minuter. Försökspersonen 

fick instruktioner att försöka titta på cirkeln som visas på Focus Widget (Figur 10), och 

tanken med detta var att försöka minimera den visuella distraktion som kan orsakas av 

kringliggande objekt. Mellan de två deltesterna togs en paus på en till två minuter. Under 
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denna tid sätts skärmen på så sätt som försökspersonen ansåg lämpligt, där detta blev 

något som försökspersonen själv fick välja av egen preferens.Under denna studie valde 

vi att utföra testet på tre frivilliga försökspersoner, där varje person testades vid tre 

tidsseparerade tillfällen. Tidsseparationen var slumpmässigt och baseras helt på 

tillgängligheten av försökspersonerna. Totalt har det utförts 9 tester.  
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4. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras det erhållna resultatet från enkäten och EEG testerna.  

Resultaten från EEG-testerna baserades mestadels på Focus Widget funktionen som i 

första hand visade en direkt återkoppling av försökspersonens vid avslappning samt vid 

koncentrationstillstånd med förhållande till öppna och stängda ögon. Dessa resultat fick 

vi utvärdera utifrån en kort enkät där försökspersonerna fick svara på efter avlutad test.  

4.1 Resultat på enkäten 

Endast en av de tre försökspersonerna svarade med (4/5) där personen upplevde att 

huvudbandet var bekvämt. Däremot svarade de andra två försökspersonerna med en 

(1/5) och en (2/5) vilket betydde att personerna upplevde att bandet inte var bekvämt. 

På frågan om intresset av en färdig produkt svarade endast en av de tre 

försökspersonerna svarade med (5/5) “mycket intresserad”, däremot var svaren för de 

andra två försökspersonerna (1/5) respektive (2/5), dvs “mycket ointresserad”. Utöver 

dessa svar kunde försökspersonerna kommentera på deras svar. Försökspersonen som 

hade svarat med “mycket intresserad” kommenterade att han har ett stort intresse för 

elektroder och applikationer på människokroppen samt på själva EEG tekniken 

generellt. Däremot kommenterade de andra två försökspersonerna att tillförlitligheten 

av resultatet inte var hög och att testet var opraktiskt och svårt att genomföra och därför 

tappar man intresset för en sådan apparat. Det är värt att säga att alla tre försökspersoner 

studerar till ingenjörer i medicinsk teknik och hade en bra förståelse om EEG tekniken 

och dess medicinska applikationer. 

Svaren gällande testets tillförlitlighet varierade mycket mellan de tre försökspersonerna 

där de kunde svara mellan (1/5) mycket opålitlig till (5/5) mycket tillförlitligt. En 

försöksperson svarade (1/5), den andra svarade (3/5) och den tredje personen svarade 

(5/5).  
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De fullständiga svaren i form av siffror presenteras även i tabell 2.   

Tabell 2. var från försökspersonerna på frågenkäten efter testet.  

Fråga Försöksperson 1 Försöksperson 2 Försöksperson 3 

1- Bekvämligheten av 

huvudbandet  

4 1 2 

2- Tillförlitligheten av 

resultatet  

5 1 3 

3- Sannolikheten för 

framtidsanvändning 

av en Neurofeedback-

plattform   

5 1 2 

4- Sannolikheten att 

använda just 

OpenBCI i framtiden  

3 2 3 

5- Utvärdering av testet i 

helhet 

5 1 3 

 
 

 4.2  Resultat på testerna  

Figur 12 – 17 nedan visar de erhållna resultaten från EEG-testerna. När resultatet visar 

ett högre metriskt värde innebär det att en högre nivå på de olika frekvensbanden (Delta, 

Theta, Alfa, Beta och Gamma) har skett, dvs. en högre nivå på hjärnaktivitet har skett vid 

just den stunden. Däremot när resultaten visar ett lågt metriskt värde innebär det att en 

lägre nivå på de frekvensbanden har observerats. Detta är den metod som programmet 

OpenBCI GUI följer för att omvandla hjärnaktivitet till metriskt värde som påverkar 

färgen och beteckningen av funktionen Focus Widget kontinuerligt under en session av 

hjärnaktivitetsregistrering. 
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Därefter kan vi ta ett fullständigt och beskrivande resultat över den hela sessionen, och 

det är det resultatet som visas i graferna nedan. Graferna 12 – 17 beskriver förändringen 

över tid i koncentration- och avslappningstillstånd mellan varje utfört test vid stängda och 

öppna ögon i vilotillstånd. Det är viktigt att notera att en förändring i koncentrations- och 

avslappningsnivån under testet inte hade syftet att bestämma varken en försämring eller 

en förbättring av försökspersonens förmåga att slappna av eller koncentrera, utan 

demonstrationen skapades endast för att utvärdera och undersöka de potentiella 

applikationerna för en Neurofeedback- plattform. 

De grafer som beskriver koncentrations- och avslappningsnivåerna för de olika 

försökspersonerna visas nedan i figurerna 12 – 17. Detta för att försöka se ett mönster i de 

olika fall som följs, nämligen stängda och öppna ögon i vilotillstånd. För samtliga 

försökspersoner beskrivs värdena på testet för öppna ögon med en röd kurva, och värdena 

på testet för stängda ögon med en blå kurva. Prickarna och rektanglarna i graferna visar de 

erhållna data för de tre separerade tester för stängda ögon samt tre andra tester för öppna 

ögon i vilotillstånd. 

För varje försöksperson visas två grafer, en för koncentrationstillståndet och en för 

avslappningstillståndet. Värdena på koncentrationstillståndet för försöksperson 1 visas i 

figur 12 där det framgår att med öppna ögon har försökspersonen en högre 

koncentrationsnivå än med stängda ögon. Resultaten är den samma för 

försökspersonerna 2 och 3 vilket kan ses i figurerna 14 och 16, dvs. att de tre 

försökspersonerna hade en högre koncentrationsnivå med öppna ögon jämfört med 

stängda ögon. 

När det gäller avslappningstillståndet för försöksperson 1, som visas i figur 13, visade 

det sig att värdena på avslappningsnivån med stängda ögon var högre än värdena på 

avslappningsnivån med öppna ögon. Samma resultat kunde även uppnås för 

försöksperson 2 och 3, vilket visas i figur 15 respektive 17, där båda hade högre värde på 

avslappningsnivå med stängda ögon än med öppna ögon. Värdena i alla grafer varierar 

för de olika försökspersonerna, vilket innebär att det är olika värden på mätpunkterna för 

till exempel försöksperson 1 jämfört med försöksperson 2 och 3, men alla 

försökspersoner har ett högre metriskt mätvärde med stängda ögon än med öppna ögon.  
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Figur 12. Grafen visar koncentrationsnivån i metrisk enhet för öppna och stängda ögon 

(y-axeln) för försöksperson 1. Värdena för koncentrationsnivån för öppna ögon är högre 

än de för stängda ögon i vilotillstånd. 

 

 

Figur 13. Grafen visar avslappningsnivån i metrisk enhet för öppna och stängda 

ögon (y-axeln) för försöksperson 1. Värdena för avslappningsnivån för öppna 

ögon är lägre än värdena för stängda ögon i vilotillstånd. 
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Figur 14. Grafen visar koncentrationsnivån i metrisk enhet för öppna och stängda 

ögon (y-axeln) för försöksperson 2. Värdena för koncentrationsnivån för öppna ögon är 

högre än värdena för stängda ögon i vilotillstånd. 

 

 

 

Figur 15. Grafen visar avslappningsnivån i metrisk enhet för öppna och stängda ögon (y-

axeln) för försöksperson 2. Värdena för avslappningsnivån för öppna ögon är lägre än 

värdena för stängda ögon i vilotillstånd. 
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Figur 16. Grafen visar koncentrationsnivån i metrisk enhet för öppna och stängda 

ögon (y-axeln) för försöksperson 3. Värdena för koncentrationsnivån för öppna ögon är 

högre än värdena för stängda ögon i vilotillstånd. 

 

 

 

Figur 17. Grafen visar avslappningstillstånd i metrisk enhet för öppna och 

stängda ögon (y-axeln) för försöksperson 3. Värdena för avslappningsnivån för 

öppna ögon är lägre än värdena för stängda ögon i vilotillstånd. 
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5. DISKUSSION 

Under detta avsnitt diskuteras resultat från testerna och enkäten där diskussionen 

kopplas till de tre frågeställningarna för projektet. Möjliga felkällor samt förslag på 

förbättringar för vidare studier lyfts även fram här.   

 

De erhållna resultaten visar en skillnad mellan öppna och stängda ögon vid vilotillstånd 

genom att mäta koncentrations- och avslappningstillstånd via en 8-kanal open-source 

EEG. Genom att analysera de figurer som är presenterade i resultatdelen, kan vi 

utvärdera funktionen hos OpenBCI samt pålitligheten av det utförda testet. Skillnaden i 

resultaten antyder att försökspersonerna når en högre koncentrationsnivå med öppna 

ögon jämfört med stängda ögon. Det framgår även att försökspersonerna når en högre 

avslappningsnivå med stängda ögon jämfört med öppna ögon. Dessa resultat är en 

viktig del av studien, därför att de ger basen för utvärderingen genom att kunna jämföra 

dem med den presenterade teorin och tidigare studier.  

Under teoriavsnittet har det konstaterats att Alfa-hjärnvågor är framträdande då 

personen är avslappnad, och att Beta-hjärnvågors förknippas med medveten 

noggrannhet och fokus. Dessutom lyfts detta också fram av Thomas F.Collura(27). 

Collura påpekar att utöver relationen mellan avslappning och alfa-hjärnvågor så 

uppträder alfavågor starkare när ögonen är stängda och betavågor när ögonen är öppna. 

Detta antyder att det resultat som erhållits med OpenBCI stämmer med den 

presenterade teori samt med Colluras rapport. Därmed svarar denna jämförelse på vår 

första frågeställning, som var ”Kommer resultaten på de planerade EEG-testerna 

beskriva ens hjärnaktivitet som liknar den beskrivning som bevisats av tidigare 

studier?” 

Via enkäten kunde vi utvärdera försökspersonernas upplevelse av de utförda testerna. 

Svaren på enkäten visar en stor variation i försökspersonernas åsikter angående till 

exempel tillförlitlighet av testresultat (det som visades direkt under testerna via Focus 

Widget) samt för intresset för användning av en färdigutvecklad produkt som skulle 

utföra en likadan funktion som OpenBCI, nämligen att visa koncentrations- och 

avslappningstillstånd. Svaren på enkäten anses vara en viktig del av studien där 

användarens behov och önskemål behöver sättas i fokus för en vidare 

plattformsutveckling. Däremot var denna enkät relativt enkel, och skulle kunna bli en 

mer utförlig enkät där försökspersonerna har möjlighet att svara på flera specifika frågor 
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och ge synpunkter till detaljer som de anser vara viktiga. Att kunna skapa sig en bild om 

försökspersonernas upplevelse ger en värdefull bas för vidareutveckling av en plattform 

som mäter ens hjärnaktivitet och ger svar på vad som kan vara användbart för både 

användaren samt plattformutvecklare. Detta svarar på vår andra frågeställning som var 

Vilka synpunkter har användaren/försökspersonerna på testerna och plattformen 

(OpenBCI) som kan vara värdefulla vid utvärdering av plattformen och som kan 

användas vid en utvekling av en Neurofeedback-plattform? 

Den sista frågeställning i denna rapport var, Vilka regelverk och etikaspekter i Sverige 

behöver ta hänsyn till i både för OpenBCI användning samt för framtida utvecklingar 

av en Neurofeedback-plattform?. Vad det gäller krav och bakgrunden som 

Neurofeedback-terapeuter ska ha, har det visat sig att det finns inga bestämda krav på 

en viss kunskap eller utbildning. Det har både sin fördel och nackdel. Fördelen med det 

är att flera Neurofeedback-verksamheter kan startas, vilka i sin tur gör att behandlingen 

blir mer tillgänglig i samhället. Fler kommer att kunna dra nytta av den positiva 

inverkan som behandlingen ger, vilka medför färre patienter i samhället som lider av 

hjärnsjukdomar.  Mer jobb möjligheter kommer finnas när flera Neurofeedback- 

kliniker öppnas. Konkurrensen mellan kliniker kommer därmed att bli större vilket ökar 

möjligheten till att Neurofeedback-behandlingen blir båda billigare och effektivare för 

kunden. Det leder också till större möjlighet till alla klasser i samhället att få tillgång till 

behandlingen. Neurofeedback-terapeuter kommer endast att behöva förhålla sig till 

statliga lagar och etiska synpunkter. Detta medför däremot inga garantier på att 

behandlare har den kompetensen som krävs för att utföra rätt behandling. Kvaliteten 

kommer på behandlingen kommer att variera med utbildningsnivån på terapeuten. 

naturligtvis inte vara densamma när terapeuter är välutbildade. Dessutom skiljer sig 

kundens pålitlighet under en behandling om behandlaren har en lämplig utbildning eller 

inte. 

Ett lösningsförslag till detta är att staten investerar mer resurser i forskning om 

Neurofeedback-metoden med syfte att tillföra tydliga och lämpliga krav samt 

utbildningar och lagar. Staten ska kräva att behandlare ska erhålla legitimation i 

Neurofeedback-behandling efter en akademisk utbildning. Detta medför att 

Neurofeedback-behandling får en högre kvalitet samtidigt som kundens pålitlighet ökar. 
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Användning av Neurofeedback skulle kunna öka i Sverige om behandlingen blev mer 

tillgänglig genom offentlig vård. Vårdprocessen kommer till att bli smidigare samtidigt 

som behandlingen inte kommer att betraktas som ett alternativ eller en kompletterande 

behandlingsteknik. Utöver behandlingar i vården kommer användningen av 

Neurofeedback att öka om kommersiella Neurofeedback-produkter sprids i samhället. 

Information om Neurofeedback kommer att bättre nå ut till samhället samtidigt som en 

mängd utvecklingsidéer kan framställas och presenteras, vilket kan resultera i en ökad 

användning av till exempel open-source tekniker såsom OpenBCI erbjuder.  

Att stödja en allmänt tillgänglig Neurofeedback-utbildning kommer dessutom att skapa 

en starkare förtroende i behandlingen som en medicinsk behandling. Krav och 

rättigheter kommer bli tydliga för både terapeuter och patienter, där rätt kompetens är 

åtkomlig samt Sveriges regler för vård och omsorg följs och kontrolleras regelbundet.     

Avslutningsvis vill vi lyfta fram ett problem som vi stötte på under projektets gång, 

nämligen att vi behövde mer tid och flera försökspersoner: Eftersom vi hade en 

begränsad tid, kunde vi inte utföra metoden på större grupper, som består av olika kön, 

ålder och hälsotillstånd. Vi anser därför att en större applikation kräver mer omfattande 

tester, där både antal försökspersoner och variationen i till exempel kön och ålder 

behöver utökas. Detta för att kunna undersöka applikationen för en större mängd 

användare, vilket resulterar i att vi får mer omfattande och mer noggranna resultat. 

5.1 Felkällor 

Det kan alltid förkomma fel när man utför ett arbete. Felen kan vara stora eller små beroende på 

noggrannhetsgrad. I punkterna nedan listas de eventuella felkällor som projektet stod inför.  

- Programavbrytning vid uppstart 

Oftast har det uppstått fel eller problem vid varje ny uppstart av programmet. Avbrytning av 

programmet är ett tecken på att programmet saknar tillräcklig mjukvaruutveckling. Kontinuerlig 

utveckling av programmet borde ske för att förbättra funktioner och undvika olika typer av 

störningar. 
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- Störningar vid testet 

En stor faktor som påverkade resultatet var att vi hade bekymmer med att få tillgång till ett tyst rum 

som är en lämplig plats för att utföra testet. Testet utfördes i ett stort rum där mer än tio personer 

vistades och jobbade. Både koncentrations- och avslappningstillstånd påverkas av störningar i 

närheten. Detta resulterade i att försökspersonerna blev lätt distraherade och deras resultat blev 

påverkat av ljudstörningar, vilket i sin tur har gett mindre pålitliga resultat. 

- Timing för varje session 

I början av varje test var vi tvungna att hjälpas åt för att starta testet. En av oss satte på 

timing i mobiltelefonen och den andra tryckte på startknappen för att starta testet. 

Programmet saknar tidskontrollfunktion som hjälper till att ge behandling enligt en 

bestämd tidsperiod. 
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6. Slutsats 

Neurofeedback-behandling möjliggör för människan att utföra hjärnträningar för att 

kunna kontrollera hjärnvågorna själv. Genom denna behandling får hjärnan chansen att 

förbättra sitt arbete, omorganisera det eller öka sin prestation. I denna studie gjordes en 

utvärdering av Neurofeedback-plattformen (OpenBCI). Sammanfattningsvis visade 

studien att det är skillnad i resultatet med en 8-kanal EEG för koncentrations- och 

avslappningstillstånd, där man har stängda och öppna ögon i vilotillstånd. Med hjälp av 

den presenterade teorin och tidigare studier konstaterades att resultaten på de utförda 

testerna med OpenBCI leder till samma resultat som det teorin beskriver om 

hjärnaktiviteten. Dock har inte denna slutsats en hög nogrannhetsnivå. Detta eftersom 

flera faktorer hade en avgörande roll i hur resultatet av testerna avspeglade funktionen 

hos OpenBCI. Exempel på sådana faktorer har varit antal tillgängliga försökspersoner, 

tidsbrist samt brist på kunskaper för användningen av OpenBCIs olika funktioner. 

 

Under studiens gång har vi fått tillräckligt mycket resurser och stöd. Däremot fanns 

några få brister samt nackdelar som kan undvikas eller åtgärdas i nästkommande studie. 

Förbättringsområdena är följande: 

• Detta projekt presenterar en utvärdering av OpenBCI, där fokuset ligger på en av 

teknikens funktioner, nämligen Focus widget. Detta projekt skulle därmed kunna 

vara användbart för en fortsatt studie genom att flera funktioner och 

testuppsättningar tas med i en sådan studie. Dvs. en fortsatt studie skulle dra nytta 

av att utvärdera tekniken genom att utvärdera de flera funktioner som OpenBCI 

erbjuder vilket i sin tur kommer möjligen att komplettera detta projekt. Dessutom 

skulle andra testuppsättningar som till exempel användningen av olika 

elektrodplaceringar bidra till mer täckande studier.  

• Antal och val av försökspersoner skulle skilja på noggrannheten respektive 

omfattningen som en Neurofeedback-plattform skulle utvärderas med. Under 

detta projekt har det valts få antal försökspersoner vilket skulle argumenteras 

emot en större försöksgrupp för att få ett noggrannare resultat. Dessutom har 

projektet endast presenterat resultat från tester på manlig försöksgrupp för att 
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enkelgöra genomförandet av testet. Detta skulle kunna skapa partiskhet i fortsatta 

studier. En pilotstudie av samma typ som detta projekt skulle kunna byggas av en 

mer könsmässigt mångfaldig försöksgrupp. 

• Tillgång till specialister är väldigt viktigt. Deras erfarenhet och kunskaper är en 

värdefull källa som kan styrka studien. En ordentlig planering med namn och tid 

för intervjuer bör bestämmas innan arbetets gång. Erfarna specialister kan 

betraktas som en trovärdig källa samtidigt som deras deltagande gör att arbetet 

blir mer vetenskapsbaserat. Arbetets resultat blir tydligare och noggrannare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

eeg_channels = BoardShim.get_eeg_channels(int(master_board_id)) 

    bands = DataFilter.get_avg_band_powers(data, eeg_channels, sampling_rate, True) 

    feature_vector = np.concatenate((bands[0], bands[1])) 

    print(feature_vector) 
 

    # calc concentration 

    concentration_params = 

BrainFlowModelParams(BrainFlowMetrics.CONCENTRAT

ION.value, BrainFlowClassifiers.REGRESSION.value) 

    concentration = MLModel(concentration_params) 

    concentration.prepare() 

    print('Concentration: %f' % concentration.predict(feature_vector)) 

    concentration.release() 
 

    # calc relaxation 

    relaxation_params = 

BrainFlowModelParams(BrainFlowMetrics.RELAXATION.value, 

BrainFlowClassifiers.REGRESSION.value) 

    relaxation = MLModel(relaxation_params) 

    relaxation.prepare() 

    print('Relaxation: %f' % relaxation.predict(feature_vector)) 

    relaxation.release() 

Kod 1. Pythonkod som används för att ta fram statusen vid koncentration och 

avslappning efter ett genomfört test. 
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Bilaga 2   

import glob 

files = glob.glob("Recordings\*") 

 

for file_name in files: 

  out_file_name = "Filter\\"+file_name.split('\\')[1] 

  f = open(out_file_name+'.fil', "w") 

 

  #remove OPENBCI GUI header 

for _ in range(5):  

file.readline()  

  

# format to tabbed space 

  # removed formatted timestamp at the end 
3  

 

  out = '\t'.join(line.split(',')[:-1])+'\n' 

 

  f.close() 

Kod 2. Koden (skriven av vår handledare Johan Snider) beskriver en lösning för 

ett problem som uppstått vid framtagning av resultatet vid avslappning och vid 

koncentration. 

 
 

 

 

for line in file: 

# add new line 

with open(file_name) as file: 

f.write(out) 


