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Abstrakt 
I avseende att minska de muskuloskeletala besvären i samband med datoranvändning har 
alternativa styrdon presenterats på marknaden. Kunskapen om konsekvenserna av att 
använda dessa styrdon är dock bristfällig. Syftet med denna studie var att mäta muskulär 
aktivitet samt upplevd ansträngning vid arbete med traditionell datormus och 
Rollermouse. Elva frivilliga kontorsarbetare genomförde en standardiserad 
textredigering. Muskulär aktivitet mättes med EMG i en underarmsmuskel samt i tre 
skuldermuskler. Upplevd ansträngning skattades med tre frågeformulär, besvär från 
rörelseorganen, Borg´s Cr-10 skala samt skattning av komfort. Resultatet visade att arbete 
med Rollermouse gav en signifikant lägre muskelaktivitet i M.trapezius, pars decendens, 
dexter samt M. deltoideus, anteriora delen, dexter Vi fann ingen korrelation mellan den 
skattade ansträngningen enligt Borg´s skala och EMG resultaten. Majoriteten av 
försökspersonerna upplevde komforten högre vid användning av Rollermouse. Studiens 
resultat visar att Rollermouse är ett lämpligt alternativ till traditionell datormus. 
 
Nyckelord: EMG, computermouse
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1 Bakgrund 
Arbete med dator tillhör en av de mest vanliga typerna av arbete idag. Enligt statistiska 

centralbyrån, SCB, ökade användningen av persondatorer i Sverige med 130 % från 1994 

till 1995. SCB´s arbetsmiljöundersökning 1999 visade att andelen kvinnor som använde 

persondatorer i sitt arbete var 58 %, en ökning från 48 % sedan 1995. Motsvarande siffra 

för männen var 63 %, en ökning från 55 % sedan 1995. 

Det är väl känt att den ökade datoranvändningen i kontorsmiljö har medfört nya problem, 

såväl psykiska som fysiska belastningar och risker för användarens hälsa. 

Undersökningar visar på ökad besvärsfrekvens i nacke och skuldror vid datorarbete. 

(Bergqvist, 1993; Hagberg & Wegman, 1987; Winkel & Oxenburgh, 1990).  

 

Kostnaden för muskuloskeletala sjukdomar var 1991 ca 70 miljarder SEK. Nack/skulder 

besvär tros stå för 25 % av denna kostnad. Förtidspensionering orsakad av sjukdomar i 

rörelseapparaten (50 000 varje år) har oftast en ej klarlagd orsak (Hagberg, 1996). 

 

Orsaker till att muskuloskeletala besvär uppstår är ofta multifaktoriella. Det kan vara 

både fysiska, psykologiska och sociala faktorer samt individfaktorer. Arbetstid per dag 

vid bildskärm, arbetspassens längd, hög arbetsbelastning och monotona arbetsuppgifter är 

faktorer som har betydelse för risken att utveckla muskuloskeletala besvär vid 

bildskärmsarbete (Aronsson, Åborg & Örelius, 1988; Stellman, Klitzman, Gordon & 

Snow, 1987). Den anställdes möjlighet att påverka sitt arbete vad gäller mängd, innehåll 

och uppläggning är också faktorer som ska tas med när man beräknar risken för att 

utveckla muskuloskeletala problem (Bergqvist, 1993; Sundelin, 1992). 

 

Datormusen är vid sidan av tangentbordet det vanligaste styrdonet vid datoranvändning 

(Gustafsson, 2000). I SCB:s arbetsmiljöundersökning 1999 angav 85 % av kvinnorna och 

84 % av männen att de använder datormus vid arbete med dator. Att datormus används 

ofta visar också en studie av Jonsson, Hewes,  Dropkin och Rempel (1993), där 

användarna tillbringade 2/3 av sin datorarbetstid med att använda datormusen. 

Dagens datorprogram byggs även så att användaren blir alltmer beroende av styrdonet, 

s.k. ”windowsmiljö” (Fernström & Ericson, 1995).  

Fogelman och Brogmus (1995) pekade på att datormusrelaterade besvär är ett växande 

problem. Karlqvist och Hagberg (1994) visade i en studie att intensivt användande av 
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datormus ökar risken för att muskuloskeletala symtom från skuldra/scapulaeregionen, 

handled/fingrar jämfört med icke intensiv datormusanvändning. Enligt ISA:s statistik 

(1998) angavs datormusanvändning som orsak i 21 % av belastningsorsakade 

skadeanmälningar i Sverige vid datorarbete. Skadade kroppsdelar var framförallt 

axel/arm (41 %) och nacke/hals (33 %).  

 

Handens och armens position jämfört med kroppens medellinje är av betydelse vid 

datorarbete. Övre delen av trapeziusmuskeln (kappmuskeln) utsätts för statisk belastning 

vid användning av datormus om mushandens position är långt från kroppen och/eller 

datormusen styrs med armrörelser. Detta anses vara en riskfaktor för att utveckla 

muskuloskeletala besvär (Hagberg, Silverstein, Wells, Smith, Hendricks, Caryon & 

Pérusse, 1995; Zipp, Haider, Halpern & Rohmert, 1983).  

Vid användande av traditionell datormus hålls underarmen nästintill fullt pronerad. 

Bibehålls denna pronation innebär det en långvarig statisk muskelaktivitet i underarmens 

extensormuskulatur, vilket anses vara en riskfaktor för muskuloskeletala besvär (Hagberg 

et al., 1995; Zipp et al., 1983). 

 

I syfte att minska de muskuloskeletala besvären i samband med användandet av datormus 

har alternativa styrdon presenterats på marknaden. Kunskapsnivån är emellertid låg om 

konsekvenserna av att använda dessa och forskningen på alternativa styrdon till 

datormusen är begränsad. En tendens tycks vara att personer, som upplever att de får 

besvär vid arbete med datormus, återgår helt eller delvis till de tangentstyrda 

kortkommandona för att ge önskat kommando (Fernström & Ericsson, 1995). 

 

 

1.2 Syfte 

Studiens syfte var att mäta muskulär aktivitet samt upplevd ansträngning vid arbete med 

traditionell datormus och Rollermouse. 

 
 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser den muskulära aktiviteten ut vid arbete med Rollermouse samt med den 

traditionellt utformade datormusen? 
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• Hur upplevs ansträngning och användarvänlighet vid arbete med Rollermouse 

samt med den traditionellt utformade musen? 

• Vilken av de två styrdonen föredrar försökspersonerna att arbeta med. 

 

2.Material och metod 
2.1 Försökspersoner 

En arbetsplats med terminal/kontorsarbetare kontaktades. Försökspersonerna (FP) 

rekryterades genom att avdelningschefen gav de anställda skriftlig information om 

studien (bilaga 1). Elva frivilliga FP deltog i studien, tio kvinnor och en man. Deras 

medianålder var 46 år (variationsvidd 32-57). Samtliga FP uppfyllde inklusionskriterna; 

att ha god datorvana samt att använda datormusen med höger hand. Exklusionskriteriet 

var att personen hade besvär som förhindrar datoranvändande. Tre av FP uppgav att de 

hade haft besvär någon gång under de senaste sju dygnen i nacken, skuldrorna samt i 

någon av handlederna. Dock hade ingen av FP sådana besvär att det hindrade dem i deras 

datoranvändande. FP informerades om studiens syfte och varje individ tränade med 

Rollermouse under en arbetsdag med sina ordinarie arbetsuppgifter. Mätningen 

genomfördes därefter inom en vecka från träningsdagen. 

 

2.2 Beskrivning av använda styrdon 

Rollermouse (fig.2) är ett styrdon som kan användas som komplement till annat styrdon 

eller som ersättning. Styrdonet ansluts till nedre delen av tangentbordet. Dess funktion 

bygger på att man för markören med en liggande stav som dels rullas runt sin egen axel, 

dels förs i sidled. Klickfunktionerna är överförda till tre knappar som ligger centrerade 

mitt framför tangentbordet. Datormusen som användes (fig.3) var en traditionell 

datormus av märket Logitech m/n:m-s34. 

 

                              
Figur 2. Rollermouse   Figur 3. Traditionell datormus. 
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2.3 Textredigering 

Den standardiserade textredigeringen bestod av tio meningar, som upprepades och var 

skriven med 12 punkters times new roman. Arbetet bröts efter 15 minuter. För att arbetet 

ska ske med korta repetitiva moment har författarna till studien själva utarbetat metoden 

för textredigeringen som endast är avsedd för redigering med hjälp av styrdon. 

 
Meningen nedan är fel, ändra den så att den stämmer med meningen i fet stil. 
 

• Hej tomtegubbar slå i glasen och låt oss lustiga vara 
 

Hej och slå i glasen låt vara oss lustiga tomtegubbar 
 

• Då slår det mig, att mitt tak är någon annans golv 
 

Då slår mitt tak är någon annans golv det mig, att 
 
Figur 1. Två exempel på meningar som ingick den standardiserade textredigeringen. 

 

2.4 Arbetsplatsen 

Arbetsplatsen var modern och justerbar. Skrivbord och stol kunde lätt justeras för att 

passa varje enskild FP. Stolen som användes saknade armstöd. 

 

 
 
Figur 7 Arbetsplatsen som användes vid testtillfället. 
 

 

2.5 Mätmetoder 
2.5.1 Besvär från rörelseorganen 

Innan arbetet började svarade FP på en enkät om besvär från rörelseorganen (nordiska 

frågeformulär). Frågorna som gäller besvär under de senaste sju dagarna kommer att 

redovisas i avsnittet där FP beskrivs. Frågor gällande besvär under de senaste tolv 

månaderna kommer ej att redovisas. 
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2.5.2 Bedömning av upplevd ansträngning 

FP fick efter avslutat arbete med respektive styrdon, d.v.s. två gånger göra en bedömning 

av sin ansträngningsgrad för olika kroppsdelar. Ansträngningsgraden  angavs efter Borg`s 

CR-10 skala, (fig.4) där 0 var ”Ingen alls” och 10 var ”Extremt stark”(Borg, 1990). Till 

detta ändamål användes ett tidigare testat formulär (ERG2-YMK-KS ver 2.0 91-12-13) 

som tidigare använts av Fernström & Ericson (1995) fig.5. 
 

 
0         Ingen alls  
0,5      Extremt svag (knappt kännbar)  
1         Mycket svag 
2         Svag (lätt)  
3         Måttlig 
4  
5         Stark (kraftig) 
6  
7         Mycket stark 
9         Ansträngande 
8 
9  
10       Extremt stark (nästan maximal 
• 
 
Figur 4 Borg´s CR-10 skala.          Figur

 

2.5.3 Skattning av upplevd komfort 

När FP arbetat med båda styrdonen gjord

skattningsskala som går från – 4 till + 

motsvarar – 4 ”mycket, mycket sämre”

mycket bättre” än traditionell datormus. E

(FEG/1994-01-31) som tidigare använts a

författarna (AD & UF), användes för att 

på enkätfrågan ”Vilket styrdon föredrar d

 

Figur 6. Komfortskattningsskalan. 

Mycket, mycket sämre                              

än traditionell datormus                            

                      - 4       - 3       - 2        - 1     

 

 

  

 5 Områden där upplevd ansträngning skattades. 

es en skattning av upplevd komfort. En bipolär 

4 användes för detta (fig.6). I skattningsskalan 

 än traditionell dator mus och + 4 ”mycket, 

tt tidigare testat formulär  

v Fernström & Ericson (1995), modifierades av 

passa det aktuella projektet. FP fick även svara 

u?”, de fick även motivera sitt val. 

                          Mycket, mycket bättre             

                           än traditionell datormus         

   0       + 1       + 2      + 3     + 4                        
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2.5.4 EMG  

EMG är en ofta förekommande mätmetod/utrustning för att mäta muskulär aktivitet 

(Hägg, 1990). YtEMG-tekniken är den idag enda "oblodiga" metod för att mäta den kraft 

som utvecklas i en viss muskel eller det moment som utvecklas över en viss led under ett 

arbetsmoment. Den fysiologiska bakgrunden till EMG signalen är att varje muskelfiber 

när den aktiveras ger ifrån sig en elektrisk impuls för varje "ryck" som fibern presterar. 

Fibrerna i en muskel är gruppvis "parallellkopplade" till sk motoriska enheter. Fibrerna 

inom en motorisk enhet aktiveras alltid synkront. När kraftutvecklingen i en muskel ökar 

sker detta dels genom att ett större antal motoriska enheter aktiveras, och dels genom att 

antalet avfyrningar per tidsenhet ökar (Hägg, 1990).  

 

Mätning av muskelaktiviteten skedde med en EMG apparat av märket MEGA Electronics 

Ltd, modell 3000, programversion MegaWin 2.0. Signalen var likriktad och filtrerad. 

Självhäftande elektroder av märket Blue Sensor, modell NF-00-S, användes. Aktuella 

hudområden rakades samt tvättades med spritservett och elektroderna placerades av 

samma försöksledare (UF). Elektroderna klistrades parvis med 23mm centrumavstånd 

enligt rekommenderad placering (Gustafsson, 2000; Fernström, 1997; Jensen, Vasseljen 

& Westgaard, 1993). Analys av resultaten bearbetades av samma person (AD). Vid 

analys av EMG borträknades de fyra första minuterna och den sista från varje försök. 

Detta gjordes för att varje FP skulle vänja sig vid testsituationen  och ”komma igång” 

med varje styrdon innan dataanalysen påbörjades (Burastero et al., 1994). 

 
Följande muskler studerades: 

• M. extensor digitorum, dexter ( fingersträckaren, höger sida) 

• M. deltoideus, anteriora delen, dexter (främre delen av deltamuskeln, höger sida) 

• M. trapezius, pars descendens, dexter (övre delen av kappmuskeln, höger sida) 

• M. trapezius, pars descendens, sinister (övre delen av kappmuskeln, vänster sida) 
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Maximala viljemässiga isometriska kontraktioner (EMGmax) utfördes för var och en av 

de fyra musklerna innan den första textredigeringen. Detta EMGmax-värde användes för 

att räkna ut den procentuella belastningen vid arbetet. Testkontraktionerna gick till på 

följande sätt samt i följande ordning: 

• M. extensor digitorum communis: FP pressade handryggen och fingrarna (med 

understödd hand och underarm) mot försöksledarens manuella motstånd. 

• M. trapezius dx samt m. deltoideus dx: FP pressade överarmen, med 90 graders 

flexion i glenohumeralleden (axelleden) upp mot försöksledarens manuella 

motstånd (Schüldt & Harms-Ringdahl, 1998). EMGmax för de båda musklerna 

skedde samtidigt, för att undvika uttröttning.  

• M trapezius sin: Testkontraktionen utfördes på samma sätt som på den högra 

sidan. 

 

2.5.5 Fotografering 

För att bedöma arbetsställningar och eventuella avvikelser i testresultaten togs tre 

stillbilder med digitalkamera under mätning med respektive styrdon. Bilderna togs i tre 

plan: från sidan, bakifrån samt framifrån. 

 

2.6 Studiedesign 

Studien genomfördes som en experimentell studie där FP utförde standardiserat arbete i 

ett enskilt rum på sin arbetsplats. Samtliga tester skedde under förmiddagen. 

 

1. Testet började med en lottning av vilket styrdon som skulle användas först. 

2. FP uppmanades att ställa in arbetsplatsen så att han/hon satt bekvämt samt 

informerades om att följa vanlig arbetstakt.  

3. Innan arbetet började svarade FP på en enkät om upplevda besvär från 

rörelseorganen (bilaga 2).   

4. EMG-elektroderna placerades över de fyra musklerna och en maximal isometrisk 

testkontraktion (EMGmax) utfördes för varje muskel.  

5. FP genomförde en textredigeringsuppgift under 15 minuter för vart och ett av 

styrdonen.  

6. Omedelbart efter arbete med respektive styrdon fick FP skatta upplevd ansträngning 

enligt Borg´s CR-10 skala.  
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7. Efter avslutad mätning skattade FP upplevd användarvänlighet vid arbete med 

Rollermouse jämfört med traditionell datormus. De fick även välja vilket styrdon de 

föredrog samt motivera valet av detta. 

 

2.7 Etiska aspekter 

Studien har godkänts av forskningsetiska kommittén vid Luleå tekniska universitet, 

Institutionen för hälsovetenskap.  

 

2.8 Databehandling 

Icke-parametrisk statistik har använts med median och variationsvidd. EMG-data 

redovisas grafiskt med boxdiagram. Skillnaden mellan två mättillfällen med de båda 

styrdonen analyserades med Wilcoxon signed ranks test. Statistisk signifikant bestämdes 

till p < 0,05.  
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3 Resultat 

3.1 Skattning av upplevd ansträngning 

Ingen skillnad sågs mellan de två styrdonen vid skattning av upplevd ansträngning enligt 

Borg´s CR-10 skala. Däremot fanns det en interindividuell spridning för arbete med 

samma styrdon. För höger armbåge/underarm är skattningen vid arbete med Rollermouse 

0-3, vid arbete med datormus är skattningen 0-9. I tabellen nedan redovisas resultaten för 

skattning av upplevd ansträngning.  

 
 
 
Tabell 1. Medianvärdet av upplevd ansträngning efter arbete med de två styrdonen. 
Skattning av den upplevda ansträngningen enligt Borg´s CR-10 skala, med 0 = ”ingen  
ansträngning” till 10 = ”Maximal ansträngning”. Variationsvidd anges inom parantes. 
(n = 11)  
 

  Rollermouse Mus 

Ögon 0,5 (0-5) 1 (0-5) 

Vänster skuldra 0 (0-3) 0 (0-2) 
Vänster axel/överarm 0 (0-2) 0 (0-1) 

Vänster armbåge/underarm 0 (0-1) 0 (0-1) 

Vänster handled 0 (0-3) 0 (0) 

Vänster hand/fingrar 0 (0-1) 0 (0) 

Nacke 1 (0-3) 0 (0-3) 

Höger skuldra 1 (0-5) 1 (0-3) 
Höger axel/överarm 1 (0-3) 2 (0-5) 

Höger armbåge/underarm 1 (0-3) 1 (0-9) 

Rygg 0 (0-2) 0 (0-2) 

Höger handled 1 (0-5) 1 (0-5) 

Höger hand/fingrar 1 (0-7) 1 (0-7) 
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3.2 Skattning av upplevd komfort 

Vid frågan ”lätthet att växla mellan tangenter och styrdon” var medianvärdet +3. Vid 

de övriga frågorna var medianvärdet +2. Tendensen är att försökspersonerna skattar 

komforten högre vid arbete med Rollermouse jämfört med arbete med datormus. 

Diagrammen nedan visar komfort- skattningen vid arbete med de två styrdonen.  

Mycket, mycket
sämre än traditionell
datormus

Mycket,mycket
bättre än traditionell
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Figur 8. Svarsfördelningen för frågan: Figur 9. Svarsfördelningen för  
”Lätthet att växla mellan tangenter  frågan: ” Hur uppfattar du styrdonets 
 och styrdon?”(n = 11)  funktion?” (n = 11) 
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Figur 10. Svarsfördelningen för frågan: Figur 11. Svarsfördelningen för frågan:  
”Hur ansträngande är styrdonet för ”Hur ansträngande är styrdonet för 
axel-skuldra?”(n =11)  hand-arm?”(n = 11) 
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3.3 EMG registrering  

M. trapezius dexter är den av de fyra undersökta musklerna som är mest beroende av 

vilket styrdon som nyttjas. Vid arbetet med traditionell datormus var medianen på 

belastningen 6% av EMGmax, vid arbete med Rollermouse var medianen på 

belastningsnivån 2% av EMGmax. I tabellen nedan redovisas medianen i % av EMGmax 

vid arbete med de två styrdonen. Figuren nedan visar att spridningen av EMGmax ligger 

på en högre nivå för arbete med dator musen jämfört med Rollermouse.  

 

Tabell 2. Medianvärden för muskelaktiviteten uttryckt i % av EMGmax för de två 
styrdonen. Inom parantes anges spridning. P < 0,05 enligt Wilcoxon signed ranks test.  
(n = 11) 
 

Muskler Rollermouse Traditionell mus P-värde 
M. extensor digitorum dexter 8 (0-11) 7 (1-13) ns 
M. deltoideus dexter 0 (0-1) 1 (0-11) 0,028 
M. trapezius dexter 2 (0-28) 6 (0-33) 0,007 
M. trapezius sinister 3 (0-34) 3 (0-15) ns 

 

 
TRVÄ.TM

TRVÄ.RM
TRHÖ.TM

TRHÖ.RM
DELT.TM

DELT.RM
EXT.TM

EXT.RM

EM
G
%

16

14

12

10

8

6

4

2

0

 

RM = Rollermouse 
TM = Traditionell datormus 
EXT = M. extensor digitorum dexter 
DELT = M. deltoideus dexter 
TRHÖ = M. trapezius dexter 
TRVÄ = M. trapezius sinister 

Figur 12. Muskelaktiviteten i % av EMGmax redovisas grafiskt med boxdiagram. I boxen ligger 50% av 
försökspersonernas resultat, det liggande strecket i boxen visar median och stolparna över och under boxen 
visar spridning. Eventuella extremvärden och outliners är ej redovisade. (n = 11) 
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3.4 Val av styrdon 

På enkätfrågan ”Vilket styrdon föredrar du?” svarade sex stycken av försökspersonerna 

att de föredrog Rollermouse, fem stycken föredrog datormus. På följdfrågan ”Varför?” 

svarade de försökspersoner som valde Rollermouse att de upplevde bättre avlastning för 

axlar och nacke, en bättre arbetsställning samt att det blev mindre flyttande av handen 

mellan tangenter och styrdon. De som föredrog den traditionella datormusen svarade att 

de upplevde arbetet med datormus som snabbare och tryggare, flera av de som valt 

datormus angav vanan som främsta anledning till sitt val. 

 

 

4 Diskussion 
Att beskriva belastningen vid datorarbete, både subjektivt som objektivt är en svår 

uppgift. Vid psykisk och fysisk belastning reagerar kroppen bland annat med ökad 

muskeltonus, höjd puls samt förändrad andning (Fernström, 1997). Om försökspersonen 

är stressad eller upplever testsituationen som obekväm kan det påverka både den 

subjektiva ansträngningen och EMG resultatet. Genom att använda flera olika 

mätmetoder i studien försökte vi få en så rättvisande bild som möjligt av belastningen vid 

terminalarbete. 

 

Resultaten från EMG mätningarna visar att användning av datormus är signifikant mer 

belastande för höger sidas trapezius än användning av Rollermouse. EMG resultat från 

vänster sidas trapezius visar ingen signifikant skillnad vid användning av de båda 

styrdonen, dock kunde vi se att de individuella variationerna var högre vid arbete med 

datormus. 

Anteriora delen av M. deltoideus, vars viktigaste funktion är att lyfta armen framåt/utåt, 

visade en signifikant högre belastningen vid arbete med datormus jämfört med 

Rollermouse. Förklaringen till att arbete med Rollermouse gav en sänkning av EMG 

aktivitet i både M. trapezius dx samt M. deltoideus dx ligger troligen i att 

arbetsställningen blir annorlunda jämfört med arbete med datormus. Skillnaden i 

arbetsställning blir främst att utåtrotationen samt flexionen och abduktionen i axelleden 

undviks när styrdonet är mer centralt placerat.  
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Både arbete med Rollermouse och datormus gav en förhållandevis hög belastning av  

M. extensor digitorum dx. Muskelns funktion vid datorarbete är att hålla fingrarna 

sträckta i ”klick beredskap”. Denna beredskap ger ungefär samma belastning vid bruk av 

de två styrdonen, då nyttjande av klicktangenterna är ofrånkomligt.  

 

Karlqvist et al. (1999) har i en studie jämfört belastningen vid datorarbete med centralt 

placerat styrdon och datormus placerad till höger om tangentbordet. Deras resultat visar 

att det centrala styrdonet ger lägre EMG aktivitet i skuldermuskulaturen samt att 

belastningen för underarmsmuskulaturen är oförändrad eller ökar. 

 

Två av försökspersonerna uppvisade extremt höga resultat i procent av EMGmax för  

M. trapezius bilateralt. Vi kunde dock se att dessa höga värden följde samma mönster 

som de övriga försökspersonernas värden. Eftersom resultaten under arbetet (mVolt) inte 

visade något extremvärde så ligger felkällan troligen i EMGmax genomförandet. Flera 

faktorer kan påverka EMGmax resultatet. En förklaring kan vara att personen inte kan 

eller har den motivation som krävs för att genomföra en maximal kontraktion på 

uppmaning. En annan förklaring kan vara de individuella anatomiska variationerna som 

kan försvåra en korrekt elektrodplacering. 

 

Kroppsställningen under terminalarbetet är starkt beroende av vilket styrdon som används 

(Karlqvist, Hagberg & Selin, 1994). Samtliga fotografier tagna under testet visar att 

försökspersonerna håller höger axel utåtroterad vid arbete med datormus. Det hade varit 

förhållandevis enkelt att lyfta undan tangentbordet och på så sätt låta datormusen ta 

tangentbordets plats. Därmed skulle den obekväma utåtrotationen i axelleden undvikas, 

då allt arbete skedde med styrdonet. En förklaring till att ingen av försökspersonerna 

spontant ändrade på arbetsplatsen kan vara att de som deltagare i studien inte ”vågade” 

ändra på något. Kanske hade försökspersonerna agerat annorlunda om arbetet sträckt sig 

över en längre tid än 15 minuter. Ytterligare en förklaring kan vara ”vanans makt”. 

Dowler, Kappes, Fenaughty, & Pemberton (2001) skriver att den traditionella 

datormusens funktion inte kräver att användaren sitter i en viss arbetsställning, däremot 

gör arbetsplatsen det, då tangentbordet är placerat i mitten och musen får ta den plats som 

blir över.  
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Vi har vid jämförelse av EMG resultaten och fotografier tagna under testet sett 

individuella samband mellan sittställning och muskelaktivitet. En av försökspersonerna 

satt lutad åt vänster och stödde sig på vänster armbåge vid arbetet med traditionell 

datormus. EMG resultatet visade markant skillnad i aktivitet mellan höger och vänster 

sidas M. trapezius. Troligen flyttade försökspersonen belastningen från skuldran till 

armbågen och ryggen som snedbelastades. Vid arbete med Rollermouse var 

arbetsställningen mer upprätt och EMG resultatet blev lika för båda sidors M. trapezius. 

 

Majoriteten av försökspersonerna skattade komforten högre vid arbete med Rollermouse 

jämfört med traditionell datormus. En förklaring till detta är att arbetet blir ”smalare” 

eftersom händerna kan hållas inom axelbredd. Rollermouse används med båda händerna, 

vilket också gör att sittställningen rätas upp samt att höger och vänster sida delar på 

belastningen vid datorarbete. 

 

Frågeformuläret som besvarar frågor om besvär från rörelseorganen visar att tre av de 

elva försökspersonerna hade haft besvär i nacke, skuldror samt handleder någon gång 

under de senaste sju dagarna innan testet. Två av frågorna i formuläret, gällande besvär 

från rörelseorganen under de senaste tolv månaderna, redovisas inte. Eftersom vi endast 

är intresserade av försökspersonens aktuella besvär, finner vi ej dessa frågor relevanta. 
 
Vi finner ingen samband mellan den skattade ansträngningen enligt Borg´s skala i 

jämförelse med EMG resultaten eller vilket styrdon som nyttjats. Harvey & Peper (1997) 

visade i en studie att de inte fann någon korrelation mellan försökspersonernas uppmätta 

EMG resultat och deras subjektiva skattning av muskelspänning.  

 

Instruktionen innan arbetet var att rätta den felaktiga ordföljden i texten. Detta kan göras 

på två olika sätt. Ett sätt är att markera textdelen som ska flyttas med vänster musknapp 

och sedan ”lyfta” den och släppa ned den på önskat ställe. Det andra förfarandet är att 

markera önskad text och sedan nyttja klipp och klistra ikonerna. Skillnaden mellan dessa 

två arbetssätt är att det senare kräver fler och större rörelser av arbetaren. Om detta ger 

någon skillnad i belastningen vet vi inte, men vi såg att försökspersonerna nyttjade sig av 

båda tillvägagångssätten.  
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Veiersted, Westgard & Andersen, (1989) visade i en studie att låg muskelbelastning i 

arbetet ger problem om det får fortgå under en längre tid. De som uppgett besvär under de 

senaste 12 månaderna i M. trapezius bilateralt hade en variationsvidd av EMGmax 

median mellan 3,8 - 9,0 %, de som uppgav inga besvär hade variationsvidd mellan 1.9 - 

5,4 % (Veiersted et al., 1989). Vårat resultat visar en minskning av EMGmax medianen 

från 6 % till 2 % för M. trapezius dx om personen använder Rollermouse istället för 

datormus. Med tanke på att en sänkning av belastningen med några procent kan bidra till 

att förebygga framtida besvär så finner vi att Rollermouse är ett bra alternativ till 

datormusen.  

 

Vi såg även att belastningen för M. extensor digitorum dx var hög oberoende av vilket av 

de två styrdonen som användes.  Detta betyder att belastningsproblematiken består för M. 

extensor digitorum dx. Åtgärden kan vara att ha ett tangentbord som lutar bort från 

användaren, då kan man hålla handleden rak och undviker den statiska belastningen av 

handledssträckarna. 

 

Ett styrdon som erbjuder möjligheter till att variera arbetsställningen borde vara att 

föredra. Hur man väljer att variera sin arbetsställning är upp till varje individ. Ofta är det 

gamla vanor som styr vår benägenhet till att variera. En tidig skolning av 

terminalarbetaren i ergonomi, där man lägger tyngd på hur lätt det är att med enkla medel 

variera arbetsställningen skulle kunna minska besvären som uppkommer vid enformigt 

arbete. Rollermouse inbjuder spontant till en bättre arbetsställning. Men för att kunna 

nyttja de positiva effekterna av att arbeta med Rollermouse behövs en introduktion av 

ergonomiskt kunnig person, t.ex. sjukgymnast. 

 

5 Slutsatser 
Arbete med Rollermouse i jämförelse med traditionell datormus ger en signifikant lägre 

belastning för M. trapezius dx samt M. deltoideus dx. Belastningen för  

M. extensor digitorum dx är relativt hög för arbete med båda styrdonen. Studien visar 

även att arbete med Rollermouse ger högre komfort samt en mer uprätt sittställning. De 

som väljer att arbeta med datormus motiverar valet med att de är mest vana vid detta 

styrdon och de som väljer Rollermouse motiverar sitt val med att det blir en bättre 

avlastning. 
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              (Bilaga 1) 
Vill du medverka i en studie med ett alternativt  

styrdon för datoranvändning? 
 
I studien kommer muskelbelastning och upplevd ansträngning vid användande av två olika 
styrdon för datorer att undersökas. De styrdon som vi har valt att undersöka är traditionell 
datormus kontra Roller Mouse, vilket styrs med hjälp av en styrpinne.   
 
Du får under en veckas tid möjlighet att träna på att använda Roller Mouse i ett träningsrum 
på arbetsplatsen. Detta för att du ej ska uppleva styrdonet som främmande eller ovant vid 
mätningen. Vid varje träningstillfälle antecknar du hur lång tid du har övat på ett förtryckt 
formulär.  
 
Testet. 
Testet sker på din arbetsplats. Vid testet görs en mätning med EMG, (elektromyografi) vilket 
är en elektronisk utrustning som mäter aktivitet i muskler. Vid mätning med EMG klistras 
små elektroder fast mot huden, likt vid en EKG-mätning.  
När en muskel spänner sig uppstår en svag elektrisk spänning, denna spänning mäter vi för att 
få veta graden av muskelaktivitet. Vi kommer att mäta muskelaktivitet i nackens, skuldrans 
och underarmens muskulatur.  
Under denna mätning får du redigera en text under 15 minuter med traditionell datormus, 
samt 15 minuter med Roller Mouse, hela testet beräknas ta ca 1 tímme. Du kommer även att 
få svara på några enkätfrågor om hur du upplever de olika styrdonen och hur ansträngande du 
tycker att dessa är att arbeta med.  
Testet är ej avsett att mäta prestation, utan arbetstempot ska motsvara en vardaglig situation.  
 
 
För att delta i detta test ska du: 
1. Anse dig själv som frisk, dvs inte har några skador som hindrar dig vid arbete med dator. 
2. Anse dig ha datorvana och kunna hantera traditionell datormus. 
3. Använda styrdonet (datormusen) med höger hand.  
 
Som deltagare garanteras du full konfidentialitet och du har rätt att när som helst utan 
att motivera avbryta studien. Ditt deltagande är frivilligt. 
 
Vi som genomför studien går sista terminen på sjukgymnastprogrammet på institutionen för 
hälsovetenskap i Boden och den här studien är en uppgift som ingår under sista terminen. 
 
Anders Davidsson Ulf Fastesson Handledare: 
Landstingsvägen 3B Landstingsvägen 3C Agneta Larsson 
961 76 Boden 961 76 Boden Universitetsadjunkt 
070-592 92 11 070-28 27 246 Institutionen för Hälsovetenskap 
email:0921-16935 email:ulf_dumky Luleå tekniska universtitet 
@telia.com  @hotmail.com 
    



  

     (Bilaga 2) 
Frågeformulär 1. 

Besvär från rörelseorganen 
 

 
 
Nummer:_____________________     Man [ ]        Kvinna [ ] 
 
Datum:_____________________ 
 
 
 

 Besvaras bara av den som uppgivit besvärHar du haft besvär (smärta, värk, obehag) någon 
gång under de senaste 12 månaderna i: 

Har du någon gång 
under de senaste 12 
månaderna inte kunnat 
utföra ditt dagliga 
arbete (i eller utanför 
hemmet) på grund av 
besvären? 

Har du haft 
besvär 
någon gång under 
de senaste 7 
dygnen? 

Nacke               1  Nej   2  Ja 1  Nej  2  Ja 1  Nej  2  Ja 

Skuldror/axlar  1  Nej    2  Ja, i höger  
                                                skuldra/axel 
                                         3  Ja, i vänster  
                                               skuldra/axel    
                                         4  Ja, i båda 
                                               skuldorna/axlarna 

1  Nej  2  Ja 1  Nej  2  Ja 

Armbågar         1  Nej    2  Ja, i höger  
                                                armbåge     
                                         3  Ja, i vänster 
                                                armbåge 
                                         4  Ja, i båda   
                                               armbågarna 

1  Nej  2  Ja 1  Nej  2  Ja 

Handleder/        1  Nej    2  Ja, i höger  
händer                                    handled/hand     
                                         3  Ja, i vänster 
                                                handled/hand 
                                         4  Ja, i båda   
                                               
handlederna/ 
                                                         händerna 
 

1  Nej  2  Ja 1  Nej  2  Ja 

 
  



  

    (Bilaga 3)     
Frågeformulär 2.  

Upplevd ansträngning 
 
Nummer:__________________ Man      [] 
Datum:____________________Kvinna  [] 
 
 
 
Hur ansträngande upplever du att det är för dina olika kroppsdelar just nu? 
 
 
Ange med en siffra 0-10 storleksordningen 0         Ingen alls 
på den ansträngning du upplever för respektive            0,5      Extremt svag (knappt kännbar) 
kroppsdel. Använd skalan intill.  1         Mycket svag 
Skriv ned siffrorna för de olika kroppsdelarna  2         Svag (lätt)  
markerade på nedanstående figur.  3         Måttlig 
    4  
    5         Stark (kraftig) 
    6  
    7         Mycket stark 
    9         Ansträngande 
    8 
    9  
    10       Extremt stark (nästan maximal 
    • 
     
 

 
      



  

Frågeformulär 3.  (Bilaga 4) 
  

 
 

 Nummer  ___       Man []    Kvinna [] 
 
 Datum ______________ 

 
 
 
 

Hur upplever du användande av Roller Mouse jämfört med traditionell datormus? 
 
 Mycket, mycket sämre  Mycket, mycket bättre 
 än traditionell datormus  än traditionell datormus 

Lätthet att växla [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ] 
mellan tangenter -4        -3        -2         -1         0         +1       +2       +3        +4 
och styrdon 
 
  Mycket, mycket sämre  Mycket, mycket bättre 
  än traditionell datormus  än traditionell datormus 
Hur uppfattar du  [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ] 
Styrdonets funktion -4        -3        -2         -1         0         +1       +2       +3        +4 
(”usability”) 
   
   
  Mycket, mycket mer  Mycket, mycket mindre 
  än traditionell datormus  än traditionell datormus 
Hur ansträngande  [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ] 
är styrdonet för  -4        -3        -2         -1         0         +1       +2       +3        +4 
axel-skuldra?  
  
   
  Mycket, mycket mer  Mycket, mycket mindre 
  än traditionell datormus  än traditionell datormus 
Hur ansträngande [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ]        [ ] 
är styrdonet  för   -4        -3        -2         -1         0         +1       +2       +3        +4                
hand-arm? 
   
 
   
  Vilket styrdon föredrar du?    Datormus [ ]           Roller Mouse 
[ ] 
   
  Varför?________________________________________ 
              ________________________________________ 
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