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Sammanfattning 
Denna rapport är ett examensarbete inom maskintekning, inriktning innovation och design, som 
är utförts av Firas Al Saati och Max Eriksson. Målet med arbetet har varit att utvärdera 
datorpekdonet Penclic Mouse i avseende på användarvänlighet och ergonomi genom en 
försöksserie. Det andra huvudmålet var att med resultaten av utvärderingen som grund generera 
tre nya koncept som förslag till förbättring. 
  
I försöksserien deltog tio personer med heltidsarbete där större delen av arbetsuppgifterna var 
datorbaserade. Försöken utgjordes av två datorövningar som försökspersonerna fick utföra med 
en Penclic Mouse samt en konventionell datormus. Dessa övningar utfördes av varje 
försöksperson vid tre separata tillfällen. Precision och produktivitet uppmättes vid varje tillfälle 
för båda pekdonen och vid det sista tillfället mättes även handledsvinklar med en 
elektrogoniometer. Resultaten visade att försökspersonerna presterade jämnt med båda pekdonen 
i precision och produktivitet efter fem arbetsdagars användande av Penclic Mouse. Åtta 
försökspersoner uppmätte med Penclic Mouse handledsvinklar som låg närmare neutralläget för 
deviation under 90 % av tiden jämfört med den konventionella musen. Fem försökspersoner låg 
närmre neutralläget för handledsextension under 90 % av tiden med den konventionella musen 
jämfört med fyra för Penclic Mouse. Slutsatsen som drogs av detta var att Penclic Mouse är lika 
användarvänlig som en konventionell mus, samt att användaren trots risk för ökad 
handledsextension har en möjlighet att arbeta mer ergonomiskt denna.  
 
Två nya koncept baserade på den befintliga produkten utformades med hjälp av kritik från 
försökspersonerna. Ett alternativt pekdonskoncept genererades även som förslag på 
framtidsinriktning för företaget. 
Nyckelord 
Ergonomi, produktutveckling, design.
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Abstract 
This paper is a bachelor’s thesis in mechanical engineering focused on innovation and design 
that was carried out by Firas Al Saati and Max Eriksson. The aim of this thesis was to evaluate 
the pointing device Penclic Mouse in terms of usability and ergonomics through a series of 
experiments. The second objective was to use the results of the evaluation as a basis for 
developing three new concepts that suggest improvements of the product. 
 
The participants in the experiments were ten persons with full-time work where most of the tasks 
were computerized. The experiments consisted of two computer exercises that the test subjects 
had to perform with a Penclic Mouse and a conventional computer mouse. These exercises were 
performed by each subject on three separate occasions. Precision and productivity was measured 
on each occasion for both pointing devices. On the last occasion wrist angles were also measured 
with an electrogoniometer. The results showed that subjects performed equally well with both 
pointing devices on precision and productivity after five working days using Penclic Mouse. 
Eight subjects registered wrist angles with Penclic Mouse closer to the neutral position for 
deviation during 90% of the time compared to the conventional mouse. Five subjects were closer 
to the neutral position of wrist extension during 90% of the time with the conventional mouse, 
compared to four subjects for Penclic Mouse. The conclusion of this was that Penclic Mouse has 
an equally usability to a conventional mouse, and that the user despite the risk of increased wrist 
extension has better possibilities to work ergonomically with it. 
 
Two new concepts based on the existing product were designed with the help of feedback from 
the subjects. An alternative concept was also generated as a suggestion for future product 
development to the company. 
 
Key-words 
Ergonomics, product development, design. 
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 1  Inledning 
I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till problemet som ligger till grund för 
projektet. Därefter beskrivs målen i projektet, vilka krav och avgränsningar som satts 
samt en kort introduktion till metoderna som använts under arbetets gång. 

 1.1  Bakgrund 
Penclic AB är ett svenskt företag som tillverkar datortillbehör med 
modern formgivning och ergonomisk design. Produkterna säljs av 
ett flertal återförsäljare i Sverige och även internationellt. 
Produktfamiljen består av Penclic Mouse, Penclic Keyboard och 
Penclic Numpad.  

 

 

 

 

 1.2  Problemdefinition 
Musarm är ett samlingsord för en rad olika besvär i nacke, skuldror, axlar, armar eller 
händer. Dessa besvär kan uppstå vid ensidigt, statiskt och repetitivt arbete med en 
datormus. Termen ”musarm” är dock ingen medicinisk beteckning eller diagnos. 
Den bakomliggande orsaken är överansträngning av muskler som arbetar under en 
lägre tid med samma rörelse.  Detta resulterar i inflammation i muskler som ger 
smärta och besvär och kan leda till t.ex. karpaltunnelsyndrom eller tennisarmbåge.  

Karpaltunnelsyndrom innebär smärtor och domnande i handen och beror på att en av 
handens huvudnerver, mediannerven, kommer i kläm. Det har ofta ingen direkt 
förklarlig orsak men kopplas bland annat ihop med enformiga handrörelser. I vissa 
fall krävs operation för att behandla. (Vårdguiden 2013) 

För att minska riskerna att drabbas bör man undvika arbetsställningar där handleden 
hålls nära sina ytterlägen, i och med att detta innebär ett ökat tryck på mediannerven. 
(Fagarasanu, Kumar & Narayan. 2004) 

Latereal epicondylit, även kallat tennisarmbåge, innebär inflammation i muskelfästet 
på undersidan av armbågen och kan yttra sig i form av smärtor, stelhet och minskad 
kraft i handen. Även detta uppkommer av enformiga upprepade rörelser. (Vårdguiden 
2013) 

Penclic Mouse utvecklades för att motverka musarm och stöddes av en studie som 
visade att muskelbelastningen minskade avsevärt när ett koncept av detta pekdon 
användes istället för en konventionell mus. (Ullman et al. 2003) Sedan dess har 
konceptet utvecklats och förändrats på vissa viktiga punkter.  

Figur 1. Penclic Mouse D2 
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Den senaste modellen utvärderades 2012 i en studie och kunde då inte visa på några 
väsentliga skillnader i muskelbelastning mellan denna och en konventionell mus. Det 
bör dock tilläggas att denna studie inte kan jämföras med den tidigare då utförandet 
var annorlunda samt antalet försökspersoner betydligt lägre. (Lundin & Forsman 
2012) Penclic AB är därför i behov av en ny studie som utvärderar Penclic Mouse 
ergonomiskt med fokus på användaren.  

 

 1.3  Mål 
Det huvudsakliga målet var att utvärdera Penclic mouse utifrån ett ergonomiskt 
perspektiv och sedan använda resultaten till att föreslå vidareutveckling på produkten 
genom tre nya koncept. 

• Utforma och genomföra ett försök för 10-20 deltagare där Penclic Mouse 
jämförs mot ett eller flera olika pekdon med etablerade kvalitativa och 
kvantitativa skattningsmetoder. Försöket ska fokusera på ergonomi och 
användarvänlighet.  

• Utvärdera och analysera den befintliga produktens ergonomiska egenskaper 
baserat på försöket och litteratur så som vetenskapliga artiklar.  

• Identifiera eventuella problem som områden som bör utvecklas vidare. 
• Utveckla tre koncept som presenterar en möjlig förbättring av nuvarande 

produkt och bidrar till Penclic AB:s framtida produktutveckling.  
• Presentera resultaten. 

 

 1.4  Kravspecifikation 
Examensarbetet ska: 

• Genomföras med både subjektiva och objektiva utvärderingsmetoder.  
• Minst inkludera 10 försökspersoner. 
• Endast inkludera friska försökspersoner. 
• Endast inkludera försökspersoner som använder dator dagligen i arbetet. 
• Endast inkludera högerhänta försökspersoner. 
• Endast inkludera försökspersoner utan tidigare erfarenhet av Penclic Mouse. 
• Ej inkludera försökspersoner från högskola eller universitet. 
• Två av koncepten ska baseras på befintlig produkt. 

 

 1.4.1  Projektrelaterade kostnader 
Försökpersonerna har kompenserats med var sin Penclic Mouse som tack för 
deltagandet i studien. Detta bekostades av Penclic AB. 
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 1.4.2  Tidplanering 
Gruppen har budgeterat tid enligt kursens riktlinjer, 400 timmar per person under 10 
veckor.  
 

 1.5  Organisation 
Examensarbetet genomfördes av Firas Al Saati och Max Eriksson. Ansvar för varje 
moment har delats jämnt under projektets gång. 

Studenterna har haft Stig Gauffin som handledare från KTH som har följt 
utvecklingen av projektet samt bistått med råd och anvisningar. Ann Mårtensson och 
Olle Wahlqvist från Penclic AB har handlett arbetet för att stödja gruppen i det 
operationella arbetet. 
 

 1.6  Metoder och material 
För att uppfylla målen har projektgruppen arbetat med metoder som innefattar 
förstudier, försöksplanering, genomförande av försöksserie, och 
idégenereringsmetoder. 

För att kunna utforma de ergonomiska försöken har projektgruppen genomfört en 
förstudie. Detta för att säkerställa att resultatet skulle bli relevant för den ergonomiska 
utvärderingen av Penclic Mouse.  

Förstudierna baseras på fakta som hämtas från: 

• KTHB Primo, en sökmotor som har tillgång till samtliga av KTHs 
elektroniska och tryckta samlingar. 

• Google för sökning av vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter. 
• Litteratur och material som gjorts tillgängligt av Penclic AB. 
• Intervjuer 

Under produktutvecklingen har projektgruppen att arbetat med ett flertal metoder för 
framtagning av koncept.  

Projektgruppen kommer även att utnyttja idégenereringsmetoder såsom 
Brainstorming där varje deltagare ger sitt förslag på en lösning samt Brainwriting som 
baseras på att skriva eller skissa ned 3 idéer på papper som sedan skickas vidare till 
nästa deltagare. (Bohgard et al. 2008, s. 488-489)  
 

 1.7  Avgränsningar 
För att begränsa projektets omfattning gjordes en del avgränsningar. Gruppen valde 
att avgränsa sig från att: 

• Använda fler än 20 medverkande i försöken på grund av projektets omfattning 
kopplat till svårigheten att tillgå försökspersoner. 

• Tillverka en fungerande fysisk prototyp.  
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 1.8  Teoretisk referensram  
Kurser som har legat till grund för det här projektet är; 

• HM1011 Ergonomi i produktutvecklingen.  
• HM1015 Integrerad produktutveckling 
• HM1009 Industridesign med färg och form I 
• HM1012 Industridesign med färg och form II  
• HM1018 Innovations- och designmetodik 

  

http://www.kth.se/student/kurser/kurs/HM1009
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 2  Faktainsamling 
 2.1  Handens ergonomi 
Människan använder i störst utsträckning händerna för att fysiskt manipulera sin 
omgivning. Handen kan användas för grovmotoriska uppgifter som att greppa men 
också för finmotoriska uppgifter som kräver fingerfärdighet. Olika personer har olika 
anatomiska grundförutsättningar för fingerfärdighet, men träning kan förbättra denna 
funktion ytterligare.  

Tidigare antog man att kvinnor generellt hade bättre finmotorik än män men resultat 
från olika forskningsprojekt visar att män och kvinnor har samma 
grundförutsättningar för detta. En studie av handens rörelsehastighet har dock visat att 
män är signifikant snabbare. När finmotorisk skicklighet jämfördes mellan yngre män 
och kvinnor i en annan studie visades inga skillnader. Däremot var fingerfärdigheten 
sämre hos äldre män och kvinnor, men kvinnorna hade bevarat denna funktion i större 
utsträckning än männen. Slutsatsen av detta är att båda könen har möjlighet att 
utveckla sin fingerfärdighet i arbetet. (Sperling 1990, s. 10) 

Uppskattningsvis 10 % av befolkningen är idag vänsterhänt. Verktyg som är 
utformade för högerhänta handikappar därför 10 % av arbetskraften. Det är essentiellt 
att verktygets form underlättar en mångsidig gripbarhet. Detta eftersom det 
förekommer variationer i greppmönster hos olika individer. Ett handverktyg bör 
kunna hanteras både med höger och vänster hand. Dessutom ska handverktygets 
dimension och vikt underlätta manövreringen för individer med små kroppsmått och 
låg muskelstyrka. (Sperling 1990, s. 20)  

Olika precisionsgrepp medför höga relativa belastningsnivåer och begränsade 
kontaktytor i jämförelse med helhandsgreppet. Det är alltså viktigt att själva handtaget 
är tillräckligt stort för att fördela yttrycket på greppytorna. Det visades i en studie av 
precisionsarbete där två skaft av olika grovlek jämfördes. Skaftet med 30 mm 
diameter, gav större maximal kraft, lägre uppmätt och upplevd belastning och mindre 
uttröttning jämfört med det smala skaftet av 10 mm diameter. Skaften hölls med 
tumvecksgrepp, en pennfattning. Det betyder att pennor bör ha tjockare skaft än vad 
som tidigare varit vanligt. (Sperling 1990, s. 21) En studie av Udo et al. (2000) visade 
att olika utformning av pennan som används i en skrivövning påverkade 
muskelbelastningen avsevärt. 

Handtag som är formade utifrån en hands greppavtryck bör undvikas då de inte passar 
alla handstorlekar. För personer vars handmått inte passar ”greppet” är de obekväma 
och riskerar att skada användaren vid upprepad användning. Släta greppytor ger 
dessutom en mer mångsidig användning. (Sperling 1990, s. 21) 
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 2.2  Pekstyrdon  
Sedan införandet av grafiska användargränssnitt med tillhörande pekdon såsom mus 
och styrkula har datorn blivit en del av människans vardag. För användaren innebar 
det nya möjligheter när användarvänligheten ökade avsevärt.  

Nya krav ställdes på manuell färdighet i och med den nya styrtekniken, det blev en 
mer statisk belastningssituation för hand/arm i jämförelse med styrning via 
tangentbord. Med den nya styrtekniken medföljde nya fall av belastningsskador som 
fått den alldagliga benämningen musarm.  

Det finns flera variabler som kan ge upphov till fysiska belastningar på 
hand/arm/skuldra. Pekdonets tekniska utformning är i ett komplext samspel med 
arbetshöjd, bordshöjd, sittställning, handleds/underarmsstöd och position.  

Det går att urskilja två arbetstekniker vid traditionell musstyrning. Man kan antingen 
vila handleden på underlaget och styra musen med handledsdeviation (i sidled) varvid 
den andra varianten innebär att man för musen med hela armen och till stor del stel 
handled.  
Den förstnämnda varianten ger lägst skulderbelastning men i utbyte mot detta får man 
en högre handledsbelastning som beror på frekventa handledsdeviationer mot 
extremlägena. Den vanligaste varianten är den andra arbetstekniken som ger en högre 
belastning på skuldermuskulaturen men en lägre handledsbelastning på grund av 
neutral position. Oftast brukar individer tillämpa en kombination av dessa två 
tekniker. (Bohgard et al 2008 s. 186.)  

Ur ergonomisk synpunkt är den konventionella musen långt ifrån optimal i sin 
utformning. Ett stort antal alternativa muslösningar har därför presenterats sedan den 
ursprungliga musen först introducerades. Avsikten med de olika tekniska lösningarna 
är att minska/variera den fysiska belastningen på hand- och armsystemet. Vanligast 
bland dessa är mouse-trapper och styrkula. Den förstnämnda är positionerad nedanför 
mellanslagstangenten på tangentbordet och styrs med tummarna. Ett annat mer 
förekommande alternativ är pekplatta. 

Styrkulan liknar den konventionella musen när det gäller belastningssituation där 
armen avlastas i stort sett medan handledsbelastningen är 
hög.  En styrkula har dock oftast en högre 
handledsextension men detta är även beroende av höjden 
på ett eventuellt handledsstöd. (Bohgard et al 2008 s. 187.)  

Penclic AB är därför inte ensamt om att sälja alternativ till 
den konventionella musen. Evoluent är ett företag som 
tillverkar en vertikal datormus, VerticalMouse, som är 
designad för att hålla underarmen och handleden i 
neutralläge och reducera pronation. Den utgår från det de kallar handslagsgreppet och 
har utifrån det en knappuppsättning som påminner mycket om den hos en 
konventionell mus. (Evoluent 2013)  

Figur 2. Evoluent VerticalMouse 
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I en färsk amerikansk studie från Department of Design and Environmental Analysis 
på Cornell University jämfördes fem olika datormöss där Evoluents mus ingick. 
Studien jämförde handledsrörelser, passform, samt subjektiva åsikter om komfort, 
användarvänlighet, estetik, o.s.v., hos en grupp studenter i åldrarna 18-25 år.  

En elektrogoniometer användes för att mäta maxhastighet, genomsnittlig tid för 
rörelser och ge den snabbaste rörelseriktningen. VerticalMouse visade sig vara en av 
de snabbaste i försöken. Däremot bidrog den till en betydande ökning av andelen 
handledsextensioner utanför neutralläget (30°) vilket leder till en potentiellt högre 
skaderisk. Även en annan variant av den vertikala musen, Microsoft Natural Wireless 
Laser Mouse 6000, fick snarlika resultat. (Feathers, Rollings & Hedge. 2013)  

Man har tidigare undersökt hur lutningen på musen resulterar i minskad pronation av 
handen och i muskelbelastning. I en studie utformades fem speciella möss med olika 
lutning på som delagare sedan fick använda till under länge datorövningar. Man kom 
fram till att de mössen som hade en lutning på 25 samt 30 grader resulterade i minst 
muskelbelastning för musklerna Extensor Carpi Ulnaris, Trapezius and Pronator 
Teres.  (Chen & Leung 2007) 

Det har även gjorts många studier som jämför ritplatta med konventionella möss. En 
ritplatta är ett pekdon som används i stor utsträckning bland illustratörer och designers 
på grund av dess nära koppling till en traditionell penna. Ett skaft med udd dras över 
en tryckkänslig platta som registrerar rörelsen. Penclic kan sägas vara ett mellanting 
av en konventionell mus och ritplatta.  

Kotani & Horii (2003) visade i en studie att muskelbelastningen för flexor digitorum 
superficialis och extensor digitorum var 5-10 % lägre när för en ritplatta jämfört med 
en mus i tester som utfördes. För biceps brachii minskade belastningen till 2,4 % en 
dra och släpp-övning. Detta visar större skillnad än den som observerades mellan mus 
och styrkula i en studie som genomfördes av Karlqvist et al. (1999). Det kan bero på 
dess olika mekaniska egenskaper, men också skillnaden I vikt mellan pennan och 
musen eller skillnaden i friktion på underlaget. Dock bör man observera att en äldre 
mus med kula användes i studien.  

Vidare noterades att användandet av ritplattan inte bidrog till minskade 
muskelbelastningar i trapeziusmuskeln som enligt studien beror på hållning. Vilket 
stämmer överens med resultaten från EMG-analys utförd i en liknande studie av 
Müller, Tomatis & Läublz (2010). 

Studien visade också att inlärningstiden var relativt kort då det tog 150 minuter att 
uppnå samma snabbhet som med musen, och redan efter 3 försök uppnådde 
försökspersonerna en något högre precision med ritplattan.  

I studierna (Ichikawa et al.,1999; Kotani & Horii, 2003; Künzi et al., 2007) presterade 
ritplattan bättre än en konventionell mus. Gemensamt för dessa tester var att 
momenten som utfördes var av enklare typ. I den första och den sista studien 
användes Fitt’s law som utvärderingsmetod. Den räknar ut ett index beroende på 
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avstånd till målet, tiden för utförandet samt presicion och utvärderar därför endast 
enstaka rörelser. När utvärderingsmetoden användes av Künzi et al., 2007 presterade 
den konventionella musen bättre. Däremot hade ritplattan i samma studie en bättre 
total tid för utförandet. 

Studien av Müller, Tomatis & Läublz (2010) skiljer sig på så vis att uppgifterna som 
skulle utföras var mer komplexa, utfördes under längre tid och utvärderades med 
avseende på den totala tiden som de tog att genomföra. Resultatet blev att den 
konventionella musen presterade bättre. Av detta konstaterades att olika tester av 
prestanda ger olika resultat beroende på hur testerna är utformade. Dock menar de att 
tiden det tar för att utföra enstaka rörelser har en liten betydelse för prestanda under 
längre tidsintervall som en arbetsdag.  

 

 2.3  Datoraktiviteter 
Någonting man måste ha i åtanke när man bedömer riskerna för att utveckla musarm 
är vilken slags aktivitet som utförs i datorarbetet. Eftersom att tangentbordet och 
datormusen kräver olika sorters yttre styrning för inmatning av data resulterar det i 
skillnader av hur kroppen belastas. I datorarbete används ofta en kombination av de 
båda men beroende på uppgiften som ska utföras krävs ibland att antingen musen eller 
tangentbordet används mer frekvent. Detta kallas i rapporten för mus-intensiva 
respektive tangentbords-intensiva uppgifter.  

I en studie av Dennerlein och Johnson (2006) jämfördes mus-intensiva uppgifter med 
tangentbords-intensiva där muskelbelastning, handleds- och överarmsställningar samt 
krafter som utfördes på utrustningen mättes.  

Resultaten från studien visar att mus-intensiva rörelser, exempelvis grafiskt arbete 
eller surfande på internet, associeras med mer enformiga rörelser, mindre variation av 
muskelaktivitet i underarmen och större oföränderlighet i hållning än arbete vid 
tangentbord. Mus-intensiva uppgifter har även axelpositioner som avviker mer från de 
neutrala. 

Tangentbords-intensiva uppgifter förknippades med färre neutrala handleds-
ställningar, högre handleds-hastighet och acceleration och större dynamisk 
muskelaktivitet i underarmen.  

Uppgifter som kombinerar både mus och tangentbord så som t.ex. textredigering eller 
ifyllning av formulär förknippades med större muskelaktivitet i axlar, ett större 
rörelseomfång, och högre hastigheter och acceleration för överarmen.  

När de jämförde de olika uppgifternas natur kom de fram till att mus-användande är 
vanligast förekommande i olika datoruppgifter och att detta jämfört med 
tangentbordsanvändning förknippas med mer begränsade och icke-neutrala handleds- 
och axellägen. Studien konstaterar att högre extension av handleden, den lägre 
variationen i ställningar och den längre varaktigheten av kraftavsnitten kan förklara 
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varför ett frekvent användande av mus har kopplats samman med 
karpaltunnelsyndrom.  

I studien av Karlqvist, Hagberg & Selin (1994) hade mus-operatörer som arbetade 
med handledsdeviation mellan 5-60 grader högre än 15 graders deviation under 64 % 
av arbetstiden. Denna vinkel står utanför den rekommenderade 14,5° för deviation 
som relaterade till ett karpaltunneltryck av 30 mm hg i studien av Keir et al (2007). 

Till skillnad från detta arbetade tangentbords-användare 96 % av tiden med handleden 
i neutralläget. Baserat på resultatet skulle sannolikheten att få musarm vara högre i 
datorarbetare som utför mus-intensiva arbetsuppgifter än de som utför tangentbords-
intensiva.  

Vid utförande av vanligt förekommande datoruppgifter med konventionell mus krävs 
ofta en kombiantion av olika kommandon. De huvudsakliga kommandona är följande: 

 
• Pekande - förflyttning av pekaren   
• Enkelklick - enkel nedtryckning och släpp av musens knappar  
• Dubbelklick - två enkelklick i snabb följd utan förflyttning av pekaren  
• Dra och släpp – nedtryckning av knapp följt av en förflyttning av pekaren med 

knappen vidhållen nedtryckt, där förflyttningen avslutas med att knappen 
släpps.  

• Scrollning – rullande på scrollhjulet för att t.ex. bläddra genom hemsidor eller 
doukument.  

 

Dessa olika kommandon belastar musklerna olika och kan därför ha olika påverkan på 
den totala muskelaktiviteten beroende på i hur stor utsträckning de används. Dock 
visar studie att skillnaden i muskelbelastning mellan dubbelklick och enkelklick med 
konventionell mus inte var så pass signifikant för att peka på en ökad risk för musarm. 
(Thorn, Forsman & Hallbeck. 2005) 

Dra och släpp kommandot skiljer sig genom två faktorer huvudsakligen från pek 
kommandot. Den första är att knappen vidhålls nedtryckt under betydligt längre tid 
procentuellt vid utförande av dra och släpp. Den andra faktorn är att kläm-krafterna på 
sidorna av musen är ungefär tre gånger större än vid vanligt pekande. Vilket innebär 
högre belastning av fingertopparna under längre tid. (Keir, Bach & Rempel. 1999) 

Ett vanligt förekommande beteende som har observerats i användandet av 
konventionell mus är så kallat svävande med handen över musen. Detta beror på att 
användaren vill undvika att knapparna trycks in av misstag. Trots att många möss har 
korrigerat knappkänsligheten för att klara av tyngden av ett vilande finger visar 
användarbeteendet på en undermedveten misstro mot detta. Detta resulterar i ett 
statiskt arbete där musklerna som lyfter fingrarna inte får vila.  
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I en studie med konventionell mus visade EMG att ett så kallat svävande med handen 
över musen medför högre muskelbelastning än klickande och scrollande. 
Muskelbelastningen var även högre när handen hölls på musen än när den vilade på 
bordet. (De Korte et al 2008)  

 

 2.4  Karpaltunnelsyndrom och handledsvinklar 
I en granskning av åtta epidemiologiska studier av karpaltunnelsyndroms samband 
med datorarbete kom Thomsen, Gerr & Atroshi (2008) till slutsatsen att det inte fanns 
tillräckligt med bevis för att stödja teorin att datorarbete orsakar karpaltunnelsyndrom. 
Detta betyder att det samlade statistiska underlaget för karpaltunnelsyndrom hos 
datorarbetare inte ansågs vara tillräckligt starkt.  

Däremot pekar resultaten i två av dem tre studier som de själva ansåg vara mest 
tillförlitliga på att teorin inte är ogrundad. Denna bedömning baserades på en 
kvalitativ utvärdering av studierna som gjordes i granskningen. Eventuella brister 
identifierades och de rangordnades sedan efter tillförlitlighet. De studier som ansågs 
ha haft störst sannolikhet till att ha dragit meningsfulla slutsatser var tre studier av 
Andersen et al (2003), Thomsen et al (2002), Atroshi et al (2007).  

Två av dessa studier rapporterade en ökad risk att drabbas av CTS bland personer med 
ett väldigt datorintensivt arbete, så som datainmatning och grafiskt arbete. Studien av 
Anderson et al (2003) visade en statistisk signifikans för symptom av CTS för 
deltagare som använde datormus mer än 20 timmar per vecka, risken var nästan tre 
gånger så stor som för kontrollgruppen. I studien av Thomsen et al (2002) var 
risknivån liknande.  

För att minska risken för CTS ska man undvika de ställningar som innebär deviation 
nära ytterläget. Risknivåerna ökar ytterligare när repetition och eller hög kraft 
används. Tidigare studier har visat att trycket i karpaltunneln stiger proportionellt med 
ökningen av deviation. (Fagarasanu, Kumar & Narayan. 2004) 

Fel höjd på arbetsytan kan resultera i extrema handledspositioner som ökar risken för 
belastningsbesvär och CTS. Kvinnor drabbas i större utsträckning än män av CTS. 
Det har även kopplats samman med graviditet. (Sperling 1990, s. 19) 

Två andra faktorer som kan bidra till ökat tryck i karpaltunneln vid användning av en 
konventionell datormus är extension och krafterna som fingertopparna applicerar på 
knappar för att trycka ned dem och för att greppa sidorna av musen. (Keir, Bach & 
Rempel 1999)  

För rotation av underarmen pronation/supination har man kommit fram till att den 
ställning som resulterar i lägst tryck är 45 graders pronation. Det är den ställning som 
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rekommenderas som mest ergonomisk. (Rempel et al. 1998)  

 

 

 

Figur 3. Pronation and supination  
(http://ps.cnis.ca/wiki/images/e/e2/Ch73-1.jpg) 
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 3  Ergonomisk analys  
I det här kapitlet beskrivs genomförandet av försöks- och konceptfasen. 

 3.1  Försöksserie 
Genom personliga kontaktnät tillfrågades en rad andra företag och organisationer av 
vilka två var positivt inställda till att medverka. Kriterierna för att delta i studien var 
att man skulle vara frisk och arbeta heltid med uppgifter som kräver bruk av ett 
pekdon. Ett av företagen som visade intresse var Titeldata, som administrerar 
prenumerationer av tidskrifter åt förlag. På Titeldatas kontor i Stockholm arbetar 28 
personer. Från Titeldata ställde nio personer upp på att genomföra försöken. Det andra 
företaget som var intresserat av att delta var Brittfurn, en möbelbutik specialiserad på 
brittiska möbler. Från det företaget ställde till slut tre personer upp.  

Totalt tolv kunde på så sätt rekryteras vilket ansågs tillräckligt för det uppsatta kravet 
med minst 10 deltagande, där en marginal på två personer tillät eventuella avhopp. 
Eftersom att det var optimalt i avseende på effektiv tid att genomföra försöken på ett 
och samma ställe beslutades att försöken skulle genomföras på försökspersonens 
arbetsplats. I respektive företags lokaler kunde därför en temporär station sättas upp 
vid varje försökstillfälle.  

I början gjordes avgränsningen att endast högerhänta skulle delta men eftersom att det 
under tiden upptäcktes att pekdonet i många fall gick att använda även för 
vänsterhänta utan problem gjordes beslutet att ta med två vänsterhänta i studien. 

Med förstudien som grund togs beslutet att försöksserien skulle utvärdera tre saker; 
precision, produktivitet och ergonomi. 

De två testerna som utformades utfördes sedan av varje försöksperson vid tre tillfällen 
där ca fem arbetsdagar fick gå mellan varje försökstillfälle. För att kunna jämföra 
Penclic Mouse med en vanlig mus utfördes testerna med båda dessa pekdon. Vilket 
pekdon som försökspersonen fick använda först valdes slumpmässigt.  
 
I samband med det första försökstillfället blev varje försöksperson tilldelad en Penclic 
Mouse. Innan försöket satte igång uppmanades de att bekanta sig med pekdonet 
medan det beskrevs hur den var avsedd att användas. När försökspersonen tyckte sig 
ha förstått hur pekdonet skulle användas inleddes det första försöket. När detta var 
över fick försökspersonen hjälp att koppla in och konfigurera pekdonet på sin vanliga 
arbetsplats.  

Vid tiden för det andra försökstillfället var det två personer som inte längre ville delta 
i studien då de inte hade känt sig bekväma och inte hade lyckats anpassa sig efter det 
nya pekdonet. En av de vänsterhänta personerna hade beslutat att byta till höger hand 
då det var den hand som han vanligtvis använde för en konventionell mus.  
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Penclic Mouse var först tänkt att utvärderas ergonomiskt genom att använda EMG för 
att mäta muskelbelastning. Det skulle sedan kombineras med subjektiva skattningar 
som intervjuer. I pilotstudien som gjordes av Karolinska Institutet visades dock inga 
indikationer på att skillnaden i muskelbelastning skulle vara signifikant mellan en 
konventionell mus och Penclic Mouse. Däremot var det mer tydligt att en skillnad 
fanns i de handledsvinklar som uppmättes. I samråd med Penclic och Mikael Forsman 
beslutades det därför att inga mätningar med EMG skulle genomföras, utan att fokus 
istället skulle ligga på att mäta handledsvinklar. Den främsta anledningen till detta var 
att betydligt mycket mer tid skulle krävas for att genomföra försöken samt att 
behandla all data. Dessutom ansågs det tillräckligt som objektiv mätning sett till 
projektets omfattning. Utrustning i form av goniometer tillhandahålls av Karolinska 
institutet.  

Goniometern användes vid det tredje försökstillfället under produktivitetstestet och 
fästes på försökspersonens handled med hjälp av dubbelhäftande skumdynor. För att 
mäta neutralläget ombads försökspersonen att hänga med armen ut efter sidan helt 
avslappnad i början av mätningen. Data registrerades i Portilab 1. 

En intervju inleddes efter det sista försökstillfället där försökspersonen fick utvärdera 
sin tid med Penclic Mouse. Detta för att samla in subjektiv data och få med 
försökspersonernas åsikter kring produkten. 

En optisk trådbunden mus tillverkad av Hewlett-Packard (HP) valdes för att kunna 
jämföras med Penclic Mouse i samtliga test. 

Detta pekdon kommer i ett enkelt utförande, 3-
knappsstandard och dess symmetriska form 
tillåter vänster- och högerhandsgrepp. 

Den optiska upplösningen är 460 DPI och 
pekdonet kopplas till datorn via USB-sladd. 
(Siba, HP)  

 

 

 

 3.1.1  Precisionsförsök  
För att utvärdera precision mättes snabbhet och felprocent med programmet MTE. 
Programmet är en plattform för att skapa enkla försök där tid och förflyttning 
registreras av pekdon. Programmet är skrivet i Java och finns tillgängligt för 
nedladdning gratis online. (http://research.cathris.com/mte) 

Syftet med försöket var att analysera inlärningskurvan samt att jämföra precision 
mellan Penclic Mouse och en konventionell mus.  

Figur 4. HP trådbunden mus. 
http://product-
images.www8hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c0315194
6.png 
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Försöket utformades på följande sätt: 

Försökspersonen klickar först på en startpunkt i mitten av skärmen varpå ett mål i 
form av en kvadrat visar sig på en annan plats. När försökspersonen klickat på målet 
försvinner det och tiden mellan start och mål registreras. Om försökspersonen klickar 
utanför målet registreras felet, men tiden mäts först till dess att målet är träffat. 
Försökspersonen har ett obegränsat antal försök att träffa målet.  

Det här upprepas ett antal gånger tills övningen är utförd. 

Försöket bestod av tre övningar för varje pekdon med ökande svårighetsgrad där 
storleken på målet halverades efter varje försök. I den första övningen fanns 12 mål 
och i de två sista 15 mål vardera, vilket gav totalt 42 mål per försök.  

Försökspersonen fick vila 1 minut mellan varje övning.  

Kvadraternas position och avstånd från startpunkten förutbestämdes för att korrelatera 
till ett något av de sju förutbestämda svårighetsgrader, s.k. ID-värden. De 42 målen 
delades upp jämt över dessa, sex mål för varje ID-värde.  

ID står för Index of Difficulty och kommer från den Shannons matematiska 
formulering av Fitts Lag, en modell som beskriver rörelser i en dimension. ID beror 
på avståndet samt storleken (bredden) på målet, där större avstånd och mindre mål ger 
ett högre ID.  

Värdet är logaritmiskt och formuleras: log2(2A/W + 1).  

(A = avstånd, W = bredd) 

ID värdena som användes var: 

1,58 : 2,32 : 2,81 : 3,17 : 3,46 : 3,7 : 4,64 (bits) 

Den lägsta svårighetsgraden ID=1,58 representerar mål med storleken 100x100 pixlar 
(ca 2 cm bred på en 17,2” skärm med upplösningen 1920x1080) på avståndet 200 
pixlar (4 cm) från startpunkten. 

Den högsta svårighetsgraden ID=4,64 representerar ett mål med storleken 25x25 
pixlar (0,5 cm) på avståndet 600 pixlar (12 cm).  

Försöket genomfördes med både konventionell mus och Penclic Mouse, med en 5 
minuters paus i mellan. Programmet registrerade resultaten som sedan fördes över till 
Excel.  
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 3.1.2  Formateringsförsök 
För att mäta produktivitet under en komplex övning utformades en 
formateringsuppgift i Microsoft Word. I detta försök mättes endast den totala tiden 
det tog för att utföra uppgiften. I den sista omgången mättes även handledsvinklar 
med goniometer. 

I ett dokument på tre sidor text skulle försökspersonen markera 20 meningar som var 
rödfärgade och förflytta dem till ett tomt dokument. Detta betraktas som en mus-
intensiv övning som inkluderar följande kommandon: högerklick, vänsterklick, 
dubbelklick, dra och släpp, samt pekarförflyttning. 

I övningen krävs utöver detta att scrollhjulet används. Försökspersonen fick ej 
tillåtelse att använda tangentbordet under övningen för att få en så pekdons-intensiv 
övning som möjligt.  
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 4  Resultat 
I det här kapitlet beskrivs resultatet av försöksserien samt konceptgenereringen. 

 4.1  Resultat produktivitet 
Vid det första försökstillfället var alla tolv försökspersoner i snitt ca 30% 
långsammare med Penclic Mouse än med konventionell mus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid det andra försökstillfället försökspersonerna i snitt förbättrat sin förra tid med 
Penclic Mouse med ca 18 %. Nu var de i snitt 13 % långsammare med Penclic Mouse.  

Fyra personer uppnådde redan nu ungefär samma tid som de gjorde med 
konventionell mus (+- 2 %). Däremot var två personer fortfarande ca 45 % 
långsammare med Penclic Mouse. Förklaringen till detta kan vara att dessa två 
personer hade uppgivit att de växlat mellan andra pekdon i sitt arbete. Om de ej 
räknas in skulle de resterande åtta i snitt endast vara ca 6 % långsammare med Penclic 
Mouse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid det tredje försökstillfället förbättrade försökspersonerna sina tider med Penclic 
Mouse med endast ca 1 %. Detta gällde även för tiderna med konventionell mus. Här 

Figur 5. Fas 1 produktivitet 

 

Figur 6. Fas 2 produktivitet 
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kan man alltså konstatera att inlärningen hade stagnerat. Generellt kan man säga att 
man varken ser tecken på att försökspersonerna blev mer eller mindre produktiva med 
Penclic Mouse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2  Precisionstest 
Det första testet som genomfördes var precisionstestet, detta test hade precis som 
produktivitetstestet delats in i tre försökstillfällen. Eftersom två personer hoppat av 
har man strukit bort dessa från resultaten för att bättre kunna jämföra dem två 
grupperna.  

Vid det första försökstillfället kan man se att försökspersonerna var långsammare med 
Penclic Mouse. Skillnaderna blir ännu mindre desto svårare det blir, vilket innebär att 
försökspersonerna var snabbare och mer precisa på längre avstånd med Penclic 
Mouse. 

 

Figur 7. Fas 3 produktivitet 

 

Figur 8. Fas 1 precision 
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Det blir än mer intressant vid det andra försökstillfället, då de två försökspersoner 
som använt Penclic minst fick en avgörande roll för resultatet. Räknar man bort dessa 
blir det mer tydligt att Penclic Mouse får en liten fördel jämfört med musen i främst 
de lägsta svårighetsgraderna. Skillnaderna blir dock obefintliga mellan pekdonen när 
dessa två försökspersoner tas med i beräkningarna. 

 

 

Vid det tredje försökstillfället går det inte att skilja mellan pekdonen med eller utan 
dem två försökspersonerna. Man kan anta att inlärningskurvan har stagnerat och man 
är nu lika precis med båda pekdonen. 

  

Det finns en tydlig trend som tyder på att det begicks fler felslag med Penclic i första 
fasen jämfört med den vanliga musen. Detta gäller endast första fasen. 
Försökspersoner som använde Penclic Mouse i den andra fasen hade färre felslag och 
närmade sig den vanliga musens siffror.  
Den tredje fasen påminner om den andra men utvecklingen har stagnerat och 
resultaten visar att inget pekdon skulle vara överlägset det andra.  

 

Figur 9. Fas 2 precision 

 

Figur 10. Fas 3 precision 
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 4.3  Goniometermätningar 
Resultaten från mätningarna med goniometer analyserades med hjälp av 10:e 50:e och 
90:e percentilen. Dessa värden jämfördes sedan mellan Penclic Mouse och den 
konventionella musen för varje försöksperson individuellt.  

Eftersom att det var mest intressant att veta vilken del av intervallet om låg närmast 
noll användes 90:e percentilen för absolutbeloppet för varje uppmätt vinkel. Detta gav 
värdet på den största vinkel som registreras under 90 % av tiden, oberoende av 
riktning. Värdet för den 90:e percentilen av absolutbeloppen analyserades sedan för 
flexion och deviation.  

För deviation (vridning åt sidorna) ser man att sju försökspersoner (nr.1, 3, 4, 5, 6, 8 
och 10) ligger närmare neutralvinkeln under 90 % av tiden med Penclic jämfört med 
konventionell mus. Försöksperson nr. 2 uppmätte ungefär samma resultat med båda 
(<5% skillnad) och två försökspersoner (nr. 2 & 9) ligger närmre med den 
konventionella musen 

För handledsextension, d.v.s. bakåtböjd hand, uppmätte fem försökspersoner (nr. 1, 4, 
5, 6 & 9) lägst vinkel med den konventionella musen. Två av försökspersonerna (nr. 2 
& 3) uppvisade snarlika resultat (<5% skillnad) och för tre försökspersoner (nr. 7, 8 & 
10) var resultatet lägst för Penclic Mouse. 

I låddiagramen visas max- och minvärden som ändarna på de svarta strecken. 
Strecken representerar 10 % av tiden. Lådorna representerar 80 % av tiden med 
medianen (50:e percentilen) i mitten. Den 90:e percentilen avläses därför som den 
ände av lådan som ligger längst ifrån noll.  

 
Figur 11. Gonimeteranalys - Deviation 
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Ingen av försökspersonerna uppmätte värden på 90:e percentilen för handledsflexion, 
(nedåtböjd handled). 

90:e percentilen  Handledsdeviation   
Försöksperson Vanlig mus (grader) Penclic (grader) 

1 19 10 
2 6 -9 
3 6 5 
4 14 6 
5 14 10 
6 19 15 
7 9 10 
8 -19 -8 
9 5 7 

10 -13 -9 

90:e percentilen Handledsextension   
Försöksperson Vanlig mus (grader) Penclic (grader) 

1 24 40 
2 42 41 
3 39 40 
4 30 36 
5 14 29 
6 15 36 
7 34 31 
8 37 7 
9 31 39 

10 34 24 

Figur 12. 90:e percentilen, handledsdeviation 
(Minustecken här anger radialdeviation.) 

 

 

Figur 13. Goniometeranalys - Extension 

 

 

Figur 14. 90:e percentilen, handledsextension 
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 4.4  Utvärdering intervjuer 
Utav de tolv som rekryterades för att utföra försöksserien var klar majoritet positiva 
till att fortsätta använda Penclic Mouse (9/12). Drygt hälften av dessa (7/12) kunde 
tänka sig att helt ersätta en vanlig mus med Penclic Mouse. De som svarade nej kände 
sig mer nöjda med sitt vanliga pekdon eller tyckte inte att Penlic passade för de 
arbetsuppgifterna som de vanligen utförde.  

De första intrycken som försökspersonerna mindes från dag ett var att produkten hade 
en annorlunda och snygg design och var nytänkande. Många tyckte det var svårt och 
ovant i början med den höga hastigheten på muspekaren. Efter att försöksserien var 
utförd fick de ge kritik åt produkten.  

Den vanligast förekommande kritiken var: 

1. Scrollhjulet är dåligt placerat i förhållande till de andra knapparna.  
 
2. Det är lätt att av misstag flytta muspekaren samtidigt man klickar, vilket i 

vissa program kan skapa problem.  
 
3. Den är lätt att välta omkull den och svårt att hitta tillbaka till samma grepp när 

man växlar mellan pekdon och tangentbord.  

Annan kritik från vissa personer var att de hade svårt att nå vissa knappar då de satt 
för högt upp samt att sladden var kort.  

De personerna som uppgav att de kommer fortsätta använda Penclic upplevde att de 
hade vant sig vid den snabbt och att den var smidig, lätt och trevlig att jobba med. 

De största fördelarna med Penclic enligt försökspersonerna var: 

1. Den är skön att hålla i, armen får vila. 
 
2. Den tar upp lite utrymme på skrivbordet. 
 
3. Den är snygg att ha framme.  

På frågan om vad de skulle vilja förändra för att förbättra produkten svarade 
försökspersonerna placering av knappar, i synnerhet skrollhjulet. De ville även se en 
funktion som motverkar att man flyttar muspekaren av misstag, så som känsligare 
knappar eller en låsfunktion. En person ville se den mer anpassad för vänsterhänta och 
en annan ville att skaftet skulle stå kvar i positionen som den släpptes. Två personer 
hade åsikter om bottenplattan, den ena tyckte att den borde utnyttjas för flera knappar 
och en annan tyckte att man borde ta bort den helt. Flera färger önskades också. 
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 5  Koncept 
 5.1  Konceptgenerering 
Projektgruppen påbörjade arbetet med koncepten efter testfasen och intervjuerna. 
Detta för att kunna analysera resultaten och utveckla koncept baserat på 
försökspersonernas feedback. Utöver detta utnyttjades även idégenereringsmetoder 
såsom Brainwriting och Brainstorming.  

I enlighet med företagets krav skulle två av koncepten grundas på den befintliga 
produkten. För att gestalta det första konceptet valdes att en fysisk modell skulle 
tillverkas. Detta för att med enkelhet få en bestämd uppfattning om komfort samt 
användarvänlighet. De två andra koncepten valdes att gestaltas med illustrationer.  
 

 5.1.1  Koncept Velox 
 

Det här koncept bygger på den nuvarande 
produkten med vissa modifikationer. Konceptet ska 
åtgärda försökspersonernas mest förekommande 
kritik; placering av knappar och att man av misstag 
kan flytta muspekaren samtidigt som man klickar.  

För att möjliggöra bättre placering av knapparna 
behövdes inga stora drastiska ändringar, det finns 
en standard som är väl accepterad av majoriteten 
musanvändare. Tvåknappsstandarden valde 
gruppen att tillämpa på koncept Velox. Valet 
motiveras även av att det ska kännas som ett mer 
troget och naturligare steg för en vanlig mus 
användare att övergå till Penclic Mouse. Det finns 
även två knappar tillgängliga vid sidan om skaftet 
för att ställa in specialfunktioner. Scrollhjulet är 
flyttat till en position som är lättare att komma åt.  

För att reducera misstagen som sker när man flyttar 
och klickar med muspekaren utformades en yta där 
man kan vila tummen och få ett stabilare grepp. 
Tummen används som stöd och ger bättre precision 
och lättare hantering av pekdonet medan pek och 
långfingret styr höger och vänsterklick.  

Velox är symmetrisk och det innebär att man möjliggör användning för vänsterhänta. 
Den befintliga produkten har en begränsad användning gällande vänsterhänta.  

 

Figur 15. Koncept Velox 
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 5.1.2  Koncept Saha 
Det här konceptet gjordes med grafiska formgivare i åtanke. Pekdonet bygger vidare 
på det föregående konceptet men med distinkta skillnader. Detta kan liknas vid en 
hybrid mellan en ritplatta och en Penclic Mouse. Bottenplattan är utbytt mot en udd 
som används direkt på en tryckkänslig platta. Denna ger en större yta för att arbeta 
digitalt i olika grafiska applikationer såsom Illustrator och Photoshop. Ritläget 
aktiveras via en knapp på pekdonet. I detta läge fungerar Saha exakt som en ritplatta. I 
det andra läget beter sig muspekaren som en Penclic Mouse med hög acceleration. För 
att slippa plocka upp pennan kan udden fällas in mekaniskt och byts då ut mot en liten 
magnet. I detta läge går det att sätta fast pennan på den tryckkänsliga plattan så att den 
står upprätt med hjälp av magnetism. Detta koncept är speciellt tänkt att tilltala 
formgivare och illustratörer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Koncept Saha 
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 5.1.3  Koncept Arya 
Ett annorlunda koncept som är spartanskt i sitt estetiska utförande men erhåller 
samma funktionalitet som pennvarianterna. Pekdonet träs på tummen och manövreras 
med fingrarna som man normalt brukar använda vid musanvändande. Knapparna och 
scrollhjul sitter på insidan av tummen och är lätta att komma åt med pek och 
ringfinger. Fördelen med detta är att man hela tiden 
har pekdonet nära till hands.  

För att kunna röra muspekaren krävs det att udden på 
pekdonet är i kontakt med en yta, det innebär att man 
undviker att muspekaren flyttar på sig oavsiktligt. Det 
är därför möjligt att arbeta i flera positioner och på 
flera sorters ytor. Det går att använda Arya simultant 
med tangentbordet och pekdonets skrollhjul samt 
knappar. Konceptet innebär att man kan arbeta mer 
flexibelt, varierat och mindre statiskt.  

  
Figur 17. Koncept Arya 

 

 

Figur 19. Koncept Arya illustration 
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 6  Diskussion  
 6.1  Metoder 
Av de artiklar som behandlar musarm är vissa kritiska till att användande av datormus 
framkallar dessa symptom mer än andra aktiviteter. Många studier drar försiktiga 
slutsatser om ens någon slutsats över huvud taget och de flesta pekar på att mer 
forskning måste göras inom ämnet. Anledningen till det bör vara svårigheten att 
generalisera över en stor population med så pass invecklade biologiska fenomen som 
dessa. I vissa fall kan rekommendationer göras för att minska sannolikheten att 
drabbas, men om detta kan appliceras på varje enskild individ är tveksamt. 

Däremot kan man konstatera att det finns rekommendationer att tillgå i form av 
ergonomiska riktlinjer för hur riskerna att utveckla musarm kan minimeras. 

Något som kan nämnas är dock att vissa vetenskapliga studier används som 
bevismaterial till rättegångar om ersättning av arbetsskador. Det är därför inte 
otänkbart att det kan finnas stora företag med intresse av att denna typ av skador inte 
sammanlänkas med datorarbete. Eftersom att ny vetenskap historiskt i många fall 
resulterat i ny lagstiftning är det inte helt osannolikt att sådana intressen skulle kunna 
påverka den forskning som bedrivs inom området till större utsträckning än de 
privatpersoner som drabbas.  

Antalet försökspersoner låg i underkant av den från början utsatta siffran 10-20. Med 
fler försökspersoner är det möjligt att tydligare trender skulle uppstå i de resultat som 
samlades in. I slutändan måste ändå konstateras att det inte hade varit realistiskt att 
genomföra många fler försök på den tid som var avsatt till detta. Det sedan innan 
uppsatta kravet på att endast använda högerhänta blev ändrat när det upptäcktes att 
Penclic Mouses utformning inte utgjorde ett förhinder för två vänsterhänta personer.  

Gruppens sammansättning var däremot inte helt representativ för den svenska 
arbetspopulationen. Kvinnor var aningen underrepresenterade med fyra 
försökspersoner av totalt tio. Personer i åldrarna 20-25 år var starkt 
överrepresenterade (6 st), och åldersgruppen 35-45 var underrepresenterad (1 st). 
Ingen försöksperson över 45 år deltog i försöken. Det hade varit önskvärt att bättre 
kunna representera alla åldersgrupper med en jämn fördelning. Dessvärre hade 
projektet ett litet urval av frivilliga och var på grund av begränsad tid tvungna att välja 
personer med avseende på tillgänglighet snarare än ålder. Denna åldersfördelning med 
vikt åt den yngre sidan av populationen bör man därför ha i åtanke när resultaten 
betraktas.  

En faktor som kan ha påverkat resultaten i båda övningarna var försökspersonens 
dagsform. Detta var på grund av projektets omfattning inte möjligt att påverka då 
försöken skedde under en begränsad tid och på försökspersonernas villkor. Faktumet 
att försöken utfördes under en vanlig arbetsdag gjorde det inte möjligt att styra över 
trötthet, humör eller andra individuella faktorer som påverkar 
koncentrationsförmågan. Försöken pågick från arbetsdagens början till dess slut och 
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ordningen bestämdes av vem som var tillgänglig när nästa försök skulle inledas. 
Därför kan resultaten ha påverkats av att vissa försök genomfördes på förmiddagen 
och andra på eftermiddagen.  

Precisionstestet förlitade sig helt på programvaran MTE för att mäta tiden det tog 
mellan det att försökspersonerna klickade på två mål. Det var nödvändigt eftersom att 
det handlade om mycket korta tidsintervall, bråkdelen av en sekund. Det hade varit 
omöjligt att på ett precist sätt mäta denna tid manuellt. På grund av detta är det 
möjligt att eventuella brister i programmet kan ha påverkat exaktheten resultaten. 
Detta verkar dock inte troligt eftersom att resultaten betraktas som rimliga i sin helhet. 

Det var önskvärt till så stor grad som möjligt eliminera reaktionstidens inflytande på 
resultatet. Med anledning av detta valdes ett upplägg där försökspersonerna först var 
tvungna att klicka på en punkt i mitten för att i samma ögonblick framkalla målet på 
skärmen. Försökspersonen visste därför precis när som målet skulle visa sig. Däremot 
var det inte känt var målet skulle dyka upp och därför spelade reaktionstiden ändå en 
roll, om än mindre, i resultatet. 

I detta test sköttes tidtagning manuellt vilket kan ha påverkat exaktheten hos 
resultaten. Övningen var också mycket repetitiv och utfördes under en längre tid än 
precisionstestet och upplevdes därför av vissa försökspersoner som mentalt 
påfrestande. Eftersom att försökspersonerna utförde testet två gånger efter varandra 
kan ordningen ha påverkat resultatet. Det är möjligt att den andra omgången 
påverkades negativt av detta. För vissa kan den andra omgången däremot ha påverkats 
positivt eftersom de kan ha fått en ökad automatik vid det laget. På grund av detta var 
det jämt fördelat mellan de som fick börja med Penclic Mouse eller den 
konventionella musen med ett byte inför varje försökstillfälle. Eftersom att det var 
ojämnt antal försökstillfällen är det ändå möjligt att detta kan ha påverkat resultaten.  

Goniometern lånades av Karolinska Institutet. Det bör göras klart att ingen av 
projektets deltagare som var med och utförde mätningarna hade tidigare erfarenhet av 
mätningar med goniometer. Mätningarna utfördes efter bästa förmåga enligt 
tillhandahållna instruktioner och var på grund av projektets omfattning begränsade till 
ett tillfälle per försöksperson.  Att utrustningen fungerade väl kontrollerades, däremot 
kunde inte noggrannheten i mätningarna uppskattas. Resultaten av mätningarna beror 
på nollvinkeln som uppmättes med armen vilande utefter sidan. Eventuella fel i denna 
mätning påverkar därför resultatet direkt. Med anledning av detta bör analysen i sin 
grund inte utgå från värdena utan snarare skillnaderna mellan en individs båda  

resultat.  

 

 

 



 

 27 

 6.2  Resultat 
Det tydligaste som försöken visade var att en majoritet hade uppnått samma färdighet 
att använda Penclic Mouse som den motsvarande för den konventionella musen redan 
efter en arbetsvecka. Detta tyder på att den är intuitiv och anpassad efter redan inlärda 
mönster för verktyg, i synnerhet den konventionella musen, men även pennan. En 
majoritet var även positiv till att ersätta sin vanliga mus helt med Penclic Mouse.  

För precision och produktivitet kan man varken se för eller nackdelar i de övningar 
som genomfördes. Båda pekdonen kan med vana av användning sägas prestera jämnt. 
Det kan dock vara så att detta skiljer sig ifall andra avseenden eller aktiviteter används 
i jämförande. 

Det framgick inte helt tydligt av resultaten om användandet av Penclic Mouse 
generellt bidrog till handledsvinklar som låg närmare neutralläget.  

För deviation ser man dock att en klar majoritet ligger närmare neutralvinkeln under 
90 % av tiden med Penclic jämfört med konventionell mus. Detta verkar rimligt då 
pronationen av underarmen med Penclic gör att deviation begränsas. Men en 
konventionell mus manipuleras sidledsförflyttning av pekaren främst med devierande 
rörelser av handleden. Därför är det troligt att resultaten beror på detta.  

För extension finns däremot ingen tydlig trend och resultaten varierar mer.  Alla 
försökspersoner ligger på extensions-sidan vilket är naturligt eftersom att underarmen 
vilar mot bordet. Anledningen till varför det skiljer så mycket mellan vissa 
försökspersoner beror troligen på två faktorer. Den första är vilket grepp som används 
som utgångsläge och den andra är vilka muskler som styr förflyttningen. Dessa två 
faktorer blir speciellt intressanta när man tittar på Penclic Mouse. I fallet med den 
konventionella musen är en viss handledsextension det naturliga utgångsläget då 
underarmen vilar mot bordet, men även för Penclic Mouse verkar de flesta 
försökspersonerna greppa skaftet med handleden lätt bakåtböjd.  

Detta kan bero på flera saker. En av dessa skulle kunna vara att det pen-grepp som 
många är vana att använda innebär en viss handledsextension som varierar från person 
till person. Undantaget är försöksperson 10 vars grepp ligger nära neutralvinkeln, 
vilket är mer fördelaktigt ur ergonomisynpunkt. På grund av detta blir det svårt att 
generalisera och de spridda resultaten gestaltar detta.  

Om man tittar på den andra faktorn gör Penclics höga musacceleration att endast små 
fysiska förflyttningar är nödvändiga. Den kan därför med fördel förflyttas endast med 
fingerrörelser när handleden är statisk. Om man då utgår från ett läge med rak handled 
blir denna ställning den teoretiskt bästa ur ergonomisynpunkt. Att använda Penclic 
Mouse på detta vis kan för användaren dock vara mindre naturligt om denne har 
erfarenhet från en konventionell mus som manövreras med handledsförflyttningar. Ett 
sätt att göra det mer naturligt skulle kunna vara att använda ett stöd under den del av 
handflatan som inte stöds mot bordet så att handen fixeras och handledsrörelser 
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begränsas. Om den används på detta sätt är potentialen hög för en förbättrad ergonomi 
ur ett teoretiskt perspektiv.  

I studien av Feathers, Rollings & Hedge. (2013) visade man att en vertikalmus bidrog 
till ökad flexion. Detta berodde med största sannolikhet på att handleden styr 
sidoförflyttningar för pekaren med flexion istället med deviation som hos en vanlig 
mus. Om en parallell dras till Penclic så ser man att handens läge med mindre 
pronation ger ett en liknande utgångsposition. Därför är det även möjligt att de 
försökspersoner som uppmätte högre extension med Penclic främst har använt 
handledsrörelser.  

Pronation är även det en faktor som spelar in i utgångspositionen. Om man tittar på 
studien av tryck i karpaltunneln av Rempel et al. (1998) är 45 grader den vinkel som 
motsvarade lägst tryck. En fördel som Penclic har jämfört med en konventionell mus 
är en att pengreppet naturligt medger pronation som ligger någonstans i mellan 
neutralläget noll grader (Verticalmouse) och 90 grader (konventionell mus). Med ett 
stöd under handflatan liknande det som nämndes tidigare är det också möjligt att man 
skulle kunna uppnå samma effekt som de 25-30 graders sluttande mössen i studien av 
(Chen & Leung 2007). I denna studie gav just dessa vinklar en minskad 
muskelaktivitet för Extensor Carpi Ulnaris, Trapezius and Pronator Teres.
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5 Slutsats och rekommendationer 
I det här kapitlet finns projektets slutsatser och rekommendationer beskrivet. 

Gruppen anser sig ha uppnått dem uppsatta målen. Metoderna har varit bra men svåra 
att utföra under vissa perioder då utrustningen inte fungerat. Andra metoder utreddes 
men ansågs vara komplicerade då kunskap och erfarenhet saknas som ex. EMG.  

Det faktum att åtta av tio försökspersoner under 90 % av tiden låg närmre neutralläget 
för deviation med Penclic Mouse än med konventionell mus visar positiva tendenser. 
Det var dock oklart hur extension av handleden påverkades då individuella fall visade 
både på ökade och minskade vinklar när pekdonen jämfördes. Det är möjligt att den 
med Penclic Mouse ökade friheten för handleden i extensions-riktningen påverkar 
handledsställningen olika från person till person. Detta ställer krav på utövarens 
handledsställning då en mer bakåtvriden handled kombinerat med minskad deviation 
inte kan ses som en förbättring. En genomgående positiv effekt hos Penclic mouse är 
pronation i området runt de rekommenderade 45 grader (Rempel et al. 1998). Detta 
tillsammans med en kontrollerad handledsextension skulle göra Penclic Mouse till ett 
potentiellt bättre pekdon ur ergonomisynpunkt. 

Därför är det av stor vikt att användaren informeras om eventuella risker med ett 
felaktigt bruk av produkten. Ett tydligt och informativt meddelande tillsammans med 
produkten som varnar för bakåtvriden handled och uppmuntrar en rak naturlig 
handledsposition rekommenderas därför starkt. Ett speciellt stöd för den delen av 
handflatan som inte vilar på bordsytan borde även has i åtanke som ett framtida 
tillbehör. I övrigt ska det nämnas att variation och pauser i arbetet utgör mycket 
viktiga faktorer för att motverka musarm och det är viktigt att inte enbart fokusera på 
specifika rörelsemönster.   

Slutligen rekommenderas att bättre utformning och placering av knappar 
implementeras till nästa generation. Produkten bör också göras mer tillgänglig för 
vänsterhänta. Förslagsvis skulle en sådan ny generation kunna baseras på gruppens 
första koncept.  

Gruppen anser sig därmed ha uppnått alla sina uppsatta mål.
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Ordlista: 

HCI – Human computer interaction 

CTS – Carpal tunnel syndrome 

EMG – Elektromyografi  

ID – Index of difficulty (se Fitts lag s. X) 

DPI – Dots per inch 

USB – Universal Serial Bus 

 

Musarm kan översättas till engelska som:  

RSI – Repetitive strain injury 

eller 

WRULD - Work related upper limb disorder 

eller 

WMSD – Work-related musculoskeletal disorder 

eller 

WRMSD – Work related musculoskeletal disorder 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anatomisk ordlista: 

 

flexion = handen böjs mot handflatan (eng: flexion) 

extension = hand eller fot böjs mot hand (eng: extension) 

supination = handen vänds/ vrids uppåt eller (eng: supination) 

pronation = handen vänds/ vrids neråt (eng: pronation) 

ulnardeviation = böjning av handen mot lillfingret till (eng: ulnar devation) 

radialdeviation = böjning av handen åt tummen till (eng: radial deviation)  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilagor 



 

 

 


	1  Inledning
	1.1  Bakgrund
	1.2  Problemdefinition
	1.3  Mål
	1.4  Kravspecifikation
	1.4.1  Projektrelaterade kostnader
	1.4.2  Tidplanering

	1.5  Organisation
	1.6  Metoder och material
	1.7  Avgränsningar
	1.8  Teoretisk referensram

	2  Faktainsamling
	2.1  Handens ergonomi
	2.2  Pekstyrdon
	2.3  Datoraktiviteter
	2.4  Karpaltunnelsyndrom och handledsvinklar

	3  Ergonomisk analys
	3.1  Försöksserie
	3.1.1  Precisionsförsök
	3.1.2  Formateringsförsök


	4  Resultat
	4.1  Resultat produktivitet
	4.2  Precisionstest
	4.3  Goniometermätningar
	4.4   Utvärdering intervjuer

	5  Koncept
	5.1  Konceptgenerering
	5.1.1  Koncept Velox
	5.1.2  Koncept Saha
	5.1.3  Koncept Arya


	6  Diskussion
	6.1  Metoder
	6.2  Resultat

	5 Slutsats och rekommendationer
	6 Referenser

