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Abstract 

A comparative study on existing shafts of the paint brush has been carried out within this thesis 
project. The comparative analysis was performed regarding ergonomics and how the design of 
the shaft in terms of shape affects the user. By looking at several shafts with different designs, 
product design can be linked to the user and increase the possibilities for a good working 
environment through a better tool. 

A central part of the work is the case study conducted to investigate the target audience using 
brushes for everyday use, namely the painters. The painters’ grip and movement pattern could 
be mapped through observation. Movement patterns were analysed in relation to the different 
shapes on the brushes to study possible relationships between shape and ergonomics. The 
observation was followed by an evaluation where the painters evaluated the shapes of different 
brush shafts. The evaluation was carried out by the painters, who were to estimate the different 
brush shafts as better, equal or worse than the study's reference object. In this way, the 
subjective experience of the painters could be captured. 

In order to verify the observed results and to supplement the study with objective 
measurements, an experiment was also conducted in a movement laboratory. Through the 
experimental study, differences in the movements of the painter and the amount of muscle 
activity in the use of the various forms could be recorded. 

The conclusion reached by the study is that the movement pattern of the painters, in terms of 
ergonomics, is not affected by the shape of the brush shaft. This is proven by the results from 
both the observation and the measurements that were made during the motion analysis. Some 
variation could be seen in the motion analysis, but these deviations were so small that no direct 
conclusions could be drawn. 

Neither could the study prove any major differences in the amount of muscle activity between 
the different forms of the brushes. It may be possible to assume that the muscle of the thumb 
was activated somewhat more when using one of the brushes. However, this result is uncertain 
and must be investigated and analysed more thoroughly before any conclusion can be drawn. 

Regarding the painters’ grips, the observation in the study gave clear answers. Roughly 90% of 
the time, the painters choose to use the thumb grip when handling the paintbrushes. 

Despite this lack of difference in both measurement data and observation, the painters 
themselves felt that the different shapes provided different conditions for better or worse 
ergonomics. This shows that there is a difference and that the painters themselves can more 
easily describe this difference than technology or an observer can. One of the brush shafts 
included in the study was estimated by all painters in the focus group as better than the 
reference object. Two other brush shafts in the study were estimated, by four out of five painters, 
to also be better than the reference object. The conclusion is therefore that three of the types of 
bush shaft studied excels and are appreciated more based on ergonomic aspects of the study´s 
focus group. However, before the results can be generalized, a more extensive study needs to be 
carried out on a larger focus group. 
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Sammanfattning 

Inom ramen för detta examensarbete har en jämförande studie av befintliga skaft hos 
lackpenseln genomförts. Den jämförande analysen skedde med avseende på ergonomi och hur 
skaftets utformning vad gäller form påverkar användaren. Genom att titta på flera skaft med 
olika design kan produktdesign kopplas till användaren och öka hens möjlighet till god 
arbetsmiljö genom ett bättre verktyg.  

En central del i arbetet är den fallstudie som genomförts för att undersöka den målgrupp som 
använder penslar till vardags, nämligen målarna. Målarnas grepp samt rörelsemönster kunde 
genom observation kartläggas. Rörelsemönster analyserades i relation till penslarnas olika 
former för att studera eventuella samband mellan form och ergonomi. Observationen 
kompletterades med en utvärdering där målarna värderade de olika penselskaftens former. 
Värderingen genomfördes genom att målarna fick skatta de olika penselskaften som bättre, lika 
bra eller sämre än studiens referensobjekt. På detta sätt kunde målarnas subjektiva upplevelse 
fångas in.  

För att verifiera de observerade resultaten, samt för att komplettera studien med objektiva 
mätvärden, genomfördes även ett experiment i ett rörelselaboratorium. Genom 
experimentstudien kunde olikheter i målarens rörelser samt mängd muskelaktivitet vid 
användandet av de olika formerna registreras.  

Den slutsats studien kommit fram till är att rörelsemönstret hos målarna, vad gäller ergonomi, 
inte påverkas av formen på penselskaftet. Detta bekräftas av resultatet från både observationen 
och de mätningar som genomfördes vid rörelseanalysen. Vissa variationer kunde ses vid 
rörelseanalysen men dessa avvikelser är så små att inga direkta slutsatser kan dras. 

Någon större skillnad i mängden muskelaktivitet mellan de olika formerna på penslarna kunde 
studien heller inte påvisa. Möjligen kunde man ana att tummens muskel aktiverades något mer 
vid användandet av en av penslarna. Detta resultat är dock osäkert och måste undersökas och 
analyseras mer noggrant innan någon slutsats kan dras.  

När det gäller de grepp som målarna använder sig av ger observationen i studien tydliga svar. 
Till närmre 90% av tiden väljer målarna att använda sig av tumvecksgreppet när lackpenseln 
hanteras.  

Trots denna brist på skillnad i resultat vid både experimentstudien och vid observationen 
upplevde målarna själva att de olika formerna gav olika förutsättningar till bättre eller sämre 
ergonomi. Detta vittnar om att det trots allt finns en skillnad och att målarna själva lättare kan 
beskriva denna skillnaden än vad tekniken eller någon utomstående kan. Ett av de penselskaft 
som ingick i studien skattades av samtliga målare i fokusgruppen som bättre än 
referensobjektet. Två andra penselskaft i studien skattades av fyra av fem målare även de som 
bättre än referensobjektet. Slutsatsen är därför att tre av de undersökta formerna sticker ut och 
uppskattas mer utifrån ergonomiska aspekter av studiens fokusgrupp. Innan resultatet kan 
generaliseras behöver dock en mer omfattande studie genomföras på en större fokusgrupp. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
Inom ramen för detta examensarbete har en jämförande studie av befintliga skaft hos 
lackpenseln genomförts. Den jämförande analysen har utförts med avseende på ergonomi och 
hur skaftets utformning vad gäller form påverkar användaren. Genom att studera flera skaft 
med olika design kan produktdesign kopplas till användaren och öka hens möjlighet till god 
arbetsmiljö genom ett bättre verktyg.  

Detta uppdrag har gjorts i samarbete med Orkla House Care AB med varumärkena för 
måleriverktyg som Anza, Hamilton, Jordan, Spekter och Harris.  

Ett problem med dagens lackpenslar är att det saknas kunskap om huruvida utformningen på 
skaftet är optimal med tanke på användarens anatomi. Ett repetitivt och i viss mån statiskt 
arbete, vilket många timmars målning innebära, sliter på kroppen. Både muskler, leder och 
ligament utsätts för belastning vilket även kan leda till besvär hos användaren. Genom en 
optimal design och utformning på penselskaftet skulle en oönskad belastning hos användaren 
kunna begränsas. 

1.2 Problembeskrivning 
Samhällets kostnader för sjukskrivningar och sjukersättning är mycket höga. Vid granskning 
av den tillgängliga statistiken som arbetsmiljöverket levererar vad gäller arbetsskadestatistik 
visar sig ergonomiska belastningsbesvär vara en stor orsak [1]. Inom kategorin eller branschen 
Måleriarbeten står denna orsak för 66% av alla arbetssjukdomar under perioden 2010–2016. 
Denna siffra kan jämföras med 42% inom samtliga branscher under motsvarande period. [1] 
Dessa siffror visas grafiskt i figur 1. Från EU:s håll har de arbetsrelaterade belastningsskadorna 
nämnts som ett av de stora problemen för den europeiska folkhälsan [2, s. 9]. Inom EU bedöms 
samhällets kostnader att uppgå till 2,6 till 3,8 procent av ländernas bruttonationalprodukt, BNP 
[3, s. 5]. 

 

Figur 1: Andelen arbetssjukdomar till följd av ergonomiska belastningsbesvär inom branschen 
måleriarbeten respektive samtliga branscher mellan 2010–2016 [1]. 

Sedan 70-talet har fokus inom arbetsmiljöområdet varit ergonomiska problem. Till stor del har 
de förbättringar som skett inom området handlat om att minimera de tunga lyften. [4, s. 23] I 
takt med att samhället och arbetsplatsernas utformning ändrats har även orsakerna till 
belastningsbesvär ändrats [8, s. 23]. Inom många yrken ställs endast små krav på 
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muskelaktivitet. Skulle dessa små krav på muskelaktivitet pågå under en längre tid, och med 
endast små variationer i rörelse, ger även de upphov till belastningsbesvär. [2, s. 49–50] Idag 
vet forskare att även fysiskt mycket lätta arbeten kan innebära stora hälsorisker i form av skador 
på framförallt muskulatur [5, s. 165]. 

Många yrkesgrupper som huvudsakligen använder sina händer för hantering av sitt 
arbetsredskap finns dokumenterade inom den ergonomiska forskningen. Dessa grupper 
inkluderar arbeten inom exempelvis verkstadsindustrin, snickeribranschen, 
livsmedelshanteringen, sömnad, datorarbete och tandvård. [6, s. 56–60] Några större 
undersökningar där målarnas arbetssituation står i fokus har inte funnits. Nyttan med en 
undersökning med denna målgrupp och deras arbetsredskap skulle därför vara värdefullt som 
ett inledande arbete på ett än så länge outforskat område. Den inomvetenskapliga relevansen, 
det vill säga nyttan i förhållande till annan forskning, skulle därmed motivera denna typ av 
undersökning. 

Med bakgrund i såväl kostnader ur samhällsperspektiv som i de besvär en icke ergonomisk 
arbetssituation kan orsaka är det intressant att från flera håll arbeta med ergonomi kopplat 
till arbetsmiljöfrågor. Detta stärker den utomvetenskapliga relevansen av detta arbete.  

1.3 Penseln som verktyg 
Inom många yrkesgrupper används diverse handhållna verktyg. Dessa verktygs utformning är 
i första hand anpassad till vad de ska åstadkomma samt i varierad grad anpassad till dess 
användare. 

Uppdraget inom ramen för detta examensarbete var att studera penselns utformning och se hur 
väl den samspelar med sin användare vad gäller ergonomi.  

1.3.1 Penslar för olika ändamål 
Antalet målarverktyg är många och beroende på penselns användningsområde så är de 
utvecklade för att klara av specifika uppgifter. Några av de grupper av penslar som återfinns på 
marknaden redovisas i tabell 1. [7] 

Tabell 1: Olika sorters penslar. 

Fasadpensel Större penslar för målning av fasader utomhus. 

Lackpensel Avsedd för målning främst inomhus. Finns i många storlekar 
och utförande. 

Vinklade penslar - 
elementpensel samt 
slaskpensel 

Vinklad pensel för bättre åtkomst men som också med sin 
design gör att användaren kan se det målade objektet bättre. 

Specialpenslar Här återfinns penslar såsom; moddlare, rundpensel, 
golvpensel, streckpensel, schablonstöpplare, gaffelpensel 
samt dekorationspenslar. 

 

1.3.2 Lackpenseln 
Den pensel som är den enskilt mest sålda produkten på marknaden är lackpenseln [7]. 
Lackpenseln används i många olika sammanhang och situationer. Bredden likaväl som 
tjockleken på borsten varierar från små och smala penslar till bredare och tjockare dito. Likaså 
finns penseln med en mer oval form på blecket. [7]  

Lackpenseln används främst till inomhusmåleri som en slags allroundpensel. Den används till 
allt ifrån att måla snickerier och lister till mindre avgränsade ytor både inom- och utomhus. [7]  
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Ett begrepp som bör förklaras innan fortsatt läsning är bäversvans. Med bäversvans avses den 
vanligen förekommande formen på penselns skaft som återges i figur 2. Den förekommer i olika 
storlekar och med viss variation i modell. Gemensamt för bäversvansen är att den har en oval 
form mitt på skaftet med en avsmalnande hals närmst både bleck och ände. 

   

1.3.3 Penselns delar 
Penseln består vanligen av tre delar; skaft, borst samt bleck som fäster ihop borsten med skaftet. 
Dess beståndsdelar återges i figur 3. Vanligen limmas borsten inuti blecket varpå bleck 
tillsammans med borst nitas fast i skaftet. [7] 

 

 

Figur 3: Penselns beståndsdelar. Bleck, borst samt skaft. 

 

1.3.4 Produktutveckling av penslar 
Historiskt sett har penselns utseende inte förändrats nämnvärt [8] [9]. Istället används den 
traditionella penseln med träskaft än idag [7]. Den produktutveckling som skett av 
målarpenseln har främst koncentrerat sig på borstens utformning och materialval [9]. Den 
ursprungliga penseln bygger på att målaren själv använde tillgängliga material för att skapa sin 
egen pensel. När det kommer till penselns skaft innebar det en träpinne alternativt ett enklare 

Figur 2: Exempel på lackpensel med formen bäversvans på skaftet. Bild från Orkla House 
Care AB. 
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träskaft. [9, s. 287, 290] Enligt Lenanders dokumentation av målarpenslar från 1924, se figur 
4, [8, s.138] påminner lackpenselns utseende på många sett om dagens lackpenslar av trä.  

 

Figur 4: Penslar fotodokumenterade 1924. Pensel nummer två och tre är lackpenslar medan 
övriga penslar är specialpenslar. [8, s. 138] 

Produktutvecklingen med kunskap som stöd när det kommer till skaftets utformning är mycket 
begränsad. Området är således i mångt och mycket ett okänt område och kunskap saknas inom 
branschen.  

När det gäller produktutveckling av pensel för annat ändamål än vad lackpenseln är ämnade 
för finns däremot utveckling mot en mer ergonomisk design [7]. 2007 genomförde Orkla House 
Care AB (dåvarande Anza) ett projekt tillsammans med Ergonomidesign, Stockholm, för att 
förbättra ergonomin hos användaren av fasadpenseln. Detta resulterade i en förändring av 
skaftet hos penseln. [7] Figur 5 visar på utvecklingen av skaft för ett bättre ergonomiskt grepp. 
Den störst ergonomiska förbättringen på penseln uppträdde i målarens handled. Genom en 
vinkling samt knäckning av skaftet fungerade penseln som en förlängning av målarens arm 
varpå handleden hamnade i en mer ergonomiskt gynnsam position. [7] 

 

Figur 5: Rak respektive utvecklad fasadpensel som möjliggör ett mer ergonomiskt grepp för 
användaren. Bild från Orkla House Care AB. 
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Genom att reda ut hur lackpenseln används, hur målarna väljer att hålla i dem samt i vilka 
situationer den används kan produktens design studeras i relation till målarens ergonomi. Med 
hjälp av studien kan produktutveckling av penselskaft eventuellt ta nya vägar alternativt ge 
argument för att dagens design är väl lämpad för uppgiften. Oavsett vilket skulle 
kunskapsluckan täppas till och en ergonomisk optimal pensel skulle erbjudas alternativt kunna 
utvecklas till användaren. 

1.4 Förtydligande inför fortsatt läsning 
För att underlätta för läsaren förtydligats samt förklarats vissa begrepp innan fortsatt läsning. 

1.4.1 Elektromyografi 
En etablerad metod för belastningsergonomisk utvärdering är elektromyografi, EMG [5, s. 145] 
EMG mäter muskelaktiviteten genom att registrera förändringar i spänningar som generats när 
muskeln aktiveras under arbete. Det finns två mätverktyg för registrering av muskelaktivitet 
[10]. Det första är nålelektromyografi, nål-EMG, som utförs genom att sticka ner en liten nål i 
muskeln som skall undersökas. Det andra sättet är genom ytelektromyografi, yt-EMG, där 
mätutrustningen fästs utanpå muskeln. Vid användande av nål-EMG måste personerna som 
utför studien ha en förförståelse och kunskap inom medicin för att inte skada muskeln vid 
placeringen av nålen. Denna metod är smärtsam för testpersonen eftersom nålen måste 
placeras inne i muskeln. 

Vid mätning av yt-EMG registreras elektriska signaler från en större del av muskeln än vid 
användning av nål-EMG. Detta är en av orsakerna till att just yt-EMG lämpar sig för 
undersökningar av ergonomi. [5, s. 145] 

1.4.2 Automatiserad rörelse 
En automatiserad rörelse är en rörelse som genomförs utan att personen i fråga behöver tänka 
på hur rörelsen skall utföras. Genom att upprepa en rörelse lär sig kroppen att utföra denna 
rörelse utan större hinder. Att växla en bil är för en van bilförare en automatiserad rörelse. Ett 
barn som lär sig cykla tränar på rörelsen tills cyklingen är automatiserad och barnet kan cykla. 
Så småningom kan barnet utföra rörelsen utan att behöva tänka på hur man gör eller vad som 
sker. [11] 

1.4.3 För studien viktiga muskler 
Ett par musklers placering på kroppen i grova drag redovisas i figur 6. Detta för att läsaren skall 
veta var de muskler som undersöks i studien är placerade.  

  

Figur 6: Viktiga musklers placering på kroppen. Framifrån samt bakifrån. 
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1.5 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att reda ut hur formen på lackpenslarnas skaft fungerar i relation till 
användarens ergonomi. Dels ska studien reda ut vilken typ av grepp användarna föredrar och 
dels hur de olika formerna på skaften påverkar deras ergonomi.   

Studiens huvudsakliga forskningsfråga blir därför:  

[1] Vilken form på lackpenselns skaft är bäst för användaren utifrån ergonomiska 
aspekter? 

Studien skall även ge svar på följande frågeställningar: 

[2] Vilka grepp använder sig målarna av? 
[3] Utifrån ergonomiska aspekter, vilken form föredrar målarna på en lackpensel? 
[4] Påverkar penselns form användarens möjlighet till en bra arbetsställning? 

1.6 Avgränsningar 
Denna studie avser endast att undersöka hur professionella målare använder och håller i 
lackpenseln. Amatörers sätt att arbeta med penslar exkluderas därför. 

Alla typer av penslar som finns till försäljning på marknaden är inte aktuellt att undersöka inom 
ramen för detta arbete. Arbetet undersöker främst lackpenslar. Då studien har för avsikt att 
undersöka lackpenseln medför det att de målarsituationer som undersöks i arbetet endast 
begränsas till ett antal situationer där lackpenseln normalt sätt skulle användas.  

Vidare avser detta arbete att bara analysera ett par vanligen förekommande befintliga skaft. 
Endast former på penslar, där författarna erhållit färdigt, eller delvis färdigt CAD-underlag, har 
använts i studien. 

Detta examensarbete studerar enbart penselns form. Andra parametrar som är av intresse när 
det kommer till produktutveckling såsom till exempel taktil känsla med textur och ytor är 
exkluderade. Även parametrar såsom tryck från penseln exkluderas. 

Arbetet begränsar sig även till att studera målarens ergonomi inom vissa givna ramar. Det 
innebär att inom ramen för detta arbetes analyseras endast rörelser i handleden samt till viss 
del de rörelser som uppkommer i armen och armbågsleden. Analys sker enbart av rörelser i de 
större muskelgrupperna vid målarbetet.  

Arbetet tar inte hänsyn till diverse ovanliga arbetsställningar som kan uppkomma i exempelvis 
trånga utrymmen. Vidare undersöker inte heller arbetet de arbetsställningar som kan 
uppkomma då målarens räckvidd är begränsad och målaren tvingas arbeta med långa 
hävstångsarmar långt ut från kroppen. 

1.7 Disposition 
I följande delar av rapporten går det att läsa om människans relation till design, ergonomi och 
arbetsställningar. Även handens funktion med fokus på grepp samt handverktyg behandlas. 
Vidare beskrivs den metod som studien använder sig av samt resultatet av studien. Resultatet 
analyseras sedan i nästkommande del för att i rapportens avslutande del kompletteras med en 
diskussion om studiens upplägg och metod inklusive förslag till fortsatt forskning.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverket grundar sig på litteratur som berör användaren, användarens hand 
och samspelet mellan användaren och redskapet. Genom litteraturstudien fås det teoretiska 
ramverk som behövs för att svara på studiens frågeställningar.  

2.1 Design och produktutveckling 

2.1.1 Definition av design 
Ordet design kommer från latin och enligt nationalencyklopedien är det en: ”term för 
formgivning, dvs. gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter och 
miljöer” [12]. Enligt Österlin går det att urskilja två huvudområden när det gäller design i 
relation till människan. Dessa är ”Att anpassa utformningen ergonomiskt, i vid bemärkelse” 
samt ”Att skapa en utformning som tilltalar målgruppen” [13, s. 22]. 

2.1.2 Design och produktutveckling 
Designarbetet eller designprocessen sker i ett flöde av aktiviteter. Enligt Österlins synsätt sker 
den i fem steg; uppstart, analys, skissning, bearbetning samt uppföljning [13, s. 37].  

Även Svensk Industri Design, SVID, som är en stiftelse vars mål är att sprida kunskap om 
designmetodik, presenterar en variant på designprocessen med liknande steg. Deras steg är; 
utgångspunkt, användarstudier, koncept och visualisering, utvärdering och konceptval, 
justering och genomförande, produktion samt uppföljning och utvärdering [14]. 

I engelsktalande länder används ordet design istället för konstruktion [13, s. 22]. Det innebär 
att när designprocessen presenteras i The Mechanical Design Process så är begreppet design 
vidgat och inkluderar mer än ren design. Med detta i åtanke presenterar författaren en 
utvecklingsprocess som bygger på fyra steg [15, s. 3]. Dessa är; project definition, product 
definition, conceptual design samt product development.  

Hur utvecklingsprocessen går till och vad de olika stegen döps till spelar mindre roll. Det viktiga 
är att processen har sin utgångspunkt i något och att den leder fram till en produkt alternativt 
ett resultat. Processen beskriver därmed hur det systematiska arbetsflödet ser ut. De flesta 
designers eller företag som arbetar med design och produktutveckling har utvecklat en egen 
eller använder sig av en befintlig modell. Samtliga beskrivna processer ovan tar sitt avstamp i 
användarens eller mottagarens behov och går via ett antal utvecklingssteg mot ett resultat.  En 
gemensam plattform eller utgångspunkt initialt i projektet tycks därmed vara av stor vikt 
oavsett modell.  

Enligt Ullman så finns det i huvudsakligen tre olika orsaker eller pådrivare till uppkomsten av 
ett produktutvecklingsprojekt – marknaden, teknikutvecklingen samt produktutvecklingen 
eller förändringen [15, s. 102]. I omkring 80 procent av fallen är det dock marknaden som driver 
utvecklingen [15, s. 103].  

Då marknaden är den som avgör om en produkt ska lyckas eller inte är de inledande stegen i 
utvecklingsprocessen som inkluderar bakgrund, målsättning, beskrivning av uppdraget samt 
marknad och kund mycket viktiga. Beskrivningen av uppdraget och syftet är en viktig del för 
att minska risken för kundmissnöje i slutändan. Detta missnöje, även kallad gap, [16, s. 343–
346] kan uppkomma om kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa 
förväntningar inte stämmer överens. 

Enligt Ullmans sätt att se på utvecklingsarbetet är det i fasen Product definition kundernas 
behov identifieras [15, s. 88]. Vidare skriver han att det är essentiellt att förstå designproblemet 
för att kunna lyckas designa en kvalitetsprodukt. Det är alltså fundamentalt att kunna översätta 
kundernas önskemål till teknisk beskrivning av det som skall designas [15, s. 141]. Flera tekniker 
eller verktyg kan användas för att underlätta detta arbete. Ett av dem är Quality Function 
Deployment mer känd som QFD. Två inledande och vitala steg i QFD:n är att identifiera vilka 
kunderna är samt vad det är kunderna vill ha. [15, s. 144, 151] 
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Efter den inledande undersökande fasen går processen in i en fas där den tidigare kunskapen 
omsätts i praktiken för att generera designkoncept [15, s. 175]. Flera etablerade tekniker finns 
för att hjälpa till i skapandet av idéer. Innan själva produktutvecklingen kan ta fart behöver 
idéerna utvärderas, eventuellt vidareutvecklas varpå de bästa idéerna kan bli en faktisk produkt 
[15, s. 89]. 

2.2 Människans relation till design 
Människan och hens typ av relation till design hänger helt och fullt samman med vad syftet med 
produkten är. En produkt som enbart har till uppgift att betraktas kommer att ge en annan typ 
av relation till sin brukare än en produkt som har till uppgift att även fylla en praktisk funktion. 
[13, s. 130] 

Ju större samverkan det finns mellan människan och produkten desto viktigare blir det att 
produkten kan anpassas till människan och situationen. Enligt Andersson [17, s. 145] är trenden 
att produkterna blir mer och mer anpassade till människorna och inte tvärt om. Detta ställer 
ökade krav på flexibiliteten och anpassningsförmågan hos produkterna [17, s. 145]. 

I boken Människovara [17, s. 11] beskriver författaren att en grund för produktutveckling bör 
innehålla analys av funktioner, arbetssituationer samt användare. Detta visar att relationen 
mellan användaren och de ting hon omger sig med är en mycket viktig del för att lycks med en 
produkt. 

2.3 Handens anatomi och funktionella utgångsposition 
Människans hand är en komplex konstruktion och medger därmed också stor flexibilitet. 
Vidare har handen ett väl utvecklat känsloorgan som ständigt ger feedback till hjärnan av det 
den känner. [5, s. 153–154] Grovt indelat styrs fingrarnas rörelser av två huvudgrupper av 
muskler, de externa och de interna [5, s. 154]. De interna musklerna återfinns i olika delar av 
handen och är involverade i den finmotoriska rörelsen. De externa musklerna styr istället 
kraftrörelser och är lokaliserade i underarmen. Kraften från underarmens muskulatur går 
sedan via senor ut i handen. [5, s. 154] 

Handens så kallade viloställning eller funktionella utgångsställning är den ställning som 
handen upplever som den mest bekväma [18, s. 150]. Detta illustreras i figur 7.  

 

Figur 7: Handens funktionella utgångsställning. 

Vid den funktionella utgångspositionen på hand, fingrar och handled kan handen generera som 
mest kraft [19 s. 155]. Detta beror på att det komplexa samspelet mellan muskler och senor i 
fingrarna befinner sig i det mest optimala utgångsläget. Då handleden är böjd endera uppåt 
eller nedåt kommer musklerna i fingrarna att påverkas så de blir kortare respektive längre på 
handens över- respektive undersida. Detta får till följd att musklerna befinner i en mindre 
gynnsam position för att kunna utveckla kraft. [18, s. 150–152] 

Rörelser i handleden sker i två rörelseplan [5, s. 151]. Bägge dessa rörelser illustreras i figur 8 
respektive figur 9. Handleden strävar efter att befinna sig i en så rak position som möjligt i dess 
bägge rörelseplan. Dels handlar det om en neutral position mitt emellan extension och flexion, 
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vilket illustreras i figur 8, och dels handlar det om en neutral position mitt emellan radial och 
ulnar deviasion, vilket illustreras i figur 9. [19, s. 147]  

 

Figur 8: Handleden i neutral position i mitten samt extension respektive flexion i övre 
respektive undre positionen. 

 

Figur 9: Radial deviation, neutral position respektive ulnar diviation i den ordning de 
förekommer i bilden. 

Handens gynnsamma position består förutom av en rak handled även av att underarmen 
befinner sig mellan pronation och supination [18, s. 150]. Det neutrala läget, tillika den 
funktionella utgångsställningen ligger således mellan pronation och supination, som bägge 
återges i figur 10. Slutligen vid den funktionella utgångsställningen är tummen samt övriga 
fingrar lätt flekterade, det vill säga lätt böjda, varpå en jämvikt mellan stäck- och töjmusklerna 
i fingrarna infinner sig. [19, s. 147] 
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Figur 10: Supination respektive pronation av underarmen. 

2.4 Ergonomi 
Ergonomi, eller som det även benämns i vissa länder ”human factors”, handlar enligt Dul och 
Weerdmeester om ”ergonomic aims to design appliances, technical systems and tasks in such 
a way as to improve human safety, health, comfort and performance” [20, s. 1]. Vidare skriver 
de att inom ergonomin är människan i fokus.  

I Nationalencyklopedin står det att läsa att ergonomin är: ”läran om människan i arbete; 
samspelet mellan människan och arbetsredskapen” [21]. Vidare beskrivs läran som en 
tvärvetenskaplig disciplin som inkluderar teknik, psykologi samt biologi vid bedömning av 
samspel mellan människan och hens arbetsredskap [21].  

Ergonomi spänner över flera underdiscipliner [22, s. 4] och påverkas av ett antal faktorer. Dul 
och Weerdmeester delar upp dessa faktorer i följande kategorier; kroppshållning och rörelse, 
miljöfaktorer, information och drift samt arbetsorganisation [20, s. 1]. För att lyckas med 
ergonomin hos en produkt är det viktigt att föra in de mänskliga behoven i produktutvecklingen 
[22, s. 4]. 

2.5 Kroppsstorlek - antropometri 
Den enorma variationen i kroppsstorlek som förekommer hos människan innebär en utmaning 
för de som arbetar med design och produkter som används av människan [23, s. 33]. Det kan 
vara utmanande och svårt att hitta en lösning som passar alla kroppstyper och storlekar. 
Variationerna i kroppsstorlek i Sverige är mycket stora och tittar man internationellt så är 
variationerna ännu större [17, s. 139].  Ett verktyg som hjälper designerna i arbetet med att hitta 
rätt storlek anpassad till användaren är att använda sig av statistik byggd på de mänskliga 
kroppsmåtten, så kallade antropometriska tabeller [13, s. 127]. I dessa tabeller finns olika 
mänskliga mått listade i form av percentiler. Det innebär att måtten står angivna med hur stor 
procentandel i den aktuella målgruppen som förväntas ha vissa mått [5, s. 171]. Vid 
användandet av dessa databaser är det viktigt att designern använder sig av rätt databas som 
motsvarar den målgrupp som designen är ämnad för [20, s. 10]. Bygger statistiken på 
vältränade militärer så kan dessa kroppsmått med tillhörande normalfördelningskurva se 
annorlunda ut än om statistiken bygger på ett genomsnitt av befolkningen. 

Enligt Kroemer och Grandjean är det extra viktigt att titta på handstorleken när det kommer 
till att designa exempelvis handhållna kontrollinstrument [23, s. 49]. Handen storlek kan mätas 
på flera sätt. Några exempel på mått som kan dokumenteras är längden från handled till 
fingertopparna, den maximala bredden på handen, bredden över knogarna samt omkretsen 
över både knogar och handled. [23, s. 48] 

Händernas mått blir således av stor betydelse när det kommer till att utforma ett lagom stort 
handtag. En person med stor hand kan ha behov av en diameter om 4 cm för ett bekvämt grepp 
medan samma handtag för att passa en person med liten hand föredrar en diameter på 2,5 cm 
[13, s. 128]. Detta innebär att ett handtag för att passa dem bägge bör hamna runt 3 cm för att 
vara av en acceptabel storlek. [13, s. 128]  
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Att konstruera en produkt som passar alla är enligt Anderson en omöjlighet [17, s. 140].  Alla 
har olika förutsättningar bland annat utifrån, ålder, ras, kön och hälsotillstånd. Återstår gör då 
att utforma produkten så den passar så stor andel människor som möjligt. [17, s. 140] 

Alternativet till att skapa ett handtag som passar alla är att designerna väljer att skapa antingen 
flera handtag/grepp/produkter med varierad diameter eller att konstruera ett handtag som 
medger flexibilitet när det kommer till diametern där användaren skall greppa [5, s. 171]. 

2.6 Grepp 
Handen är en komplicerad konstruktion som möjliggör rörelser i flera olika plan och mönster 
[19, s. 146–147]. Handen har via sin konstruktion möjlighet att greppa, klämma, vrida samt 
hålla i föremål med olika former och storlek. [18, s. 150]   Enligt B. Jonsson finns det samband 
mellan handens muskler och handledens position. Det hänger ihop med att handens inre och 
yttre muskler samverkar och på så sätt möjliggör mer eller mindre kraft och precision. [18, s. 
152] 

Eftersom penselns skaft är ett handverktyg är det viktigt att reda ut de olika grepp som ett 
handverktyg kan greppas med. Greppen kan delas in i två huvudgrupper, kraftgrepp samt 
precisionsgrepp [18, s. 152–158]. Flera försök till att klassificera de olika greppen har gjorts [5, 
s. 155].  

En klassificering på de olika greppen presenterades i början av 1990-talet av Wikström m. fl. 
[24]. I figur 11 visas förhållandet mellan kraft och precision i en fallande skala inkluderat 
förväntad gripkraft för män och kvinnor för de olika greppen. 

 

Figur 11: Klassificering av greppen enligt Wikström m.fl. [24, s. 29].   

En annan schematisk uppdelning med lite andra benämningar på de olika greppen återges i 
figur 12. Här delas precisionsgreppen i sin tur in i plockgrepp, tumvecksgrepp, nyckelgrepp 



Teoretiskt ramverk 

17 

samt krokgrepp. Kraftgreppet i sin tur är ursprungligen ett sorts grepp men förekommer med 
variation i form av diagonalgreppet. [18, s. 154] 

 

 

Figur 12: Greppens schematiska indelning. 

 

Beroende på användningsområde samt önskad funktion används de olika greppen i större eller 
mindre utsträckning. Kraftgreppet är precis som namnet tyder på ett grepp som är lämpligt när 
handen skall arbeta med stor kraft, medan precisionsgreppet är mer lämpas då kravet på kraft 
är litet medan kravet på precision i handens och fingrarnas rörelse är stort. [24] 

Det vanligen förekommande kraftgreppet medger att föremålet med stor kraft pressas mellan 
handflata och fingrar. Handledens position vid detta grepp är direkt avgörande för den kraft 
som kan utvecklas. För maximal kraft är det den funktionella utgångspositionen som illustreras 
i figur 7 som krävs. [19, s. 155] Tummens roll vid ett kraftgrepp är av underordnad betydelse 
men den kan läggas ovanpå de andra fingrarna och på så sätt bidra till att låsa greppet. Desto 
viktigare för att kraftgreppet ska fungera är att handleden låses fast i en position med hjälp av 
underarmarnas muskulatur.  [18, s. 154] Ett vanligt kraftgrepp där penseln ligger långt in mot 
handflatan återges i figur 13. 

 

Figur 13: Kraftgrepp. 
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En variant på kraftgreppet är diagonalgreppet. Detta grepp används när det föremålet som 
hanteras skall arbeta i underarmens längsriktning [18, s. 154]. Greppet illustreras i figur 14.  

 

 

Figur 14: Diagonalgreppet - en variant på kraftgreppet. 

 

Den andra kategorin grepp, precisionsgrepp, genererar inte samma kraft men medger istället 
att handen kan arbeta med en mycket större precision i sin rörelse. Till stor del beror detta på 
att tummen är engagerad i rörelsen på ett helt annat sätt än vid kraftgreppet. Förutom tummens 
muskler så är även de inre fingermusklerna av stor betydelse för att lyckas med den finmotorik 
som krävs vid precisionsarbete. [19, s. 148] Beroende på önskad rörelse i handen finns ett flertal 
precisionsgrepp för handen att arbeta i. De olika greppen engagerar helt eller delvis olika 
muskler i sitt arbete och är beroende av ett komplext samspel för att lyckas med sin uppgift. 

De fyra precisionsgreppen, nyckelgrepp, plockgrepp, tumvecksgrepp samt krokgrepp 
illustreras i figur 15–18. Krokgreppet, som normalt tillhör precisionsgreppet är ett lite speciellt 
grepp. Detta grepp kan nämligen övergå i ett kraftgrepp om en specifik led, 
metacarpofalangealleden, flekteras. [18, s. 158].  

 

 

Figur 15: Nyckelgrepp. 
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Figur 16: Plockgrepp. 

 

Figur 17: Tumvecksgrepp eller penngrepp. 

 

Figur 18: Krokgrepp. 
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2.7 Rörelsemönster & arbetsställningar kopplade till hälsan 
Besvär från rörelseapparaten kan vara kopplade till höga fysiska belastningar, till långa 
belastningar under lång tid såväl som till upprepade, repetitiva rörelser [25, s. 23].  

Hur kroppen hanterar belastning är mycket olika och beror på vilken kroppsdel som är 
exponerad [25, s. 23]. Exponeringsgraden hänger även samman med vilken typ av belastning 
det är tal om, om belastningen är stor och av engångskaraktär, om det är en statisk belastning 
eller om belastningen är repetitiv till sin natur. Även faktorer såsom psykosociala faktorer är av 
betydelse och kan ha negativ inverkan på belastningsbesvär. [25, s. 23] 

2.7.1 Rörelsehastighet i handled  
Forskning visar att en hög rörelsehastighet i en led ger ökad belastning både på leden och på de 
muskler som är involverade i och ger upphov till rörelsen. Även senor och omkringliggande 
vävnader får en ökad belastning. [25, s. 65]  

2.7.2 Handledens rörelseutslag 
Många av de arbetsställningar och rekommendationer som gäller handleder är ofta kopplade 
till datorarbetsplatsen. Många av dessa principer är överförbara och kan appliceras i andra 
situationer och med andra verktyg. Handledens rörelse sker som tidigare redogjorts för i två 
rörelseplan och ur ergonomisk synvinkel så är bägge typerna av rörelse intressanta.  

Handledens önskade position i bägge rörelseriktningar är dess neutralposition - det vill säga 
raka handleder [20, s. 25]. En handled som till exempel arbetar vid ett traditionellt, rakt 
tangentbord tenderar att skapa en vinkel med utåtrotation i handleden. Denna arbetsställning 
påstås ge upphov till slitage efter en längre tid [17, s. 143]. Ett tangentbord som däremot är v-
format ger en bättre position för handleden och anses vara mera skonsam. [17, s. 143] I 
Bodyspace anthropometry, ergonomics and the design of work står det att läsa att det är bättre 
att böja verktygen än att böja handlederna [19, s. 156]. Just extrema handledsvinklar har ett 
samband med och anses vara en riskfaktor när det gäller handledsbesvär [5, s. 182].  

I figur 19 ses ett V-format tangentbord där tillverkaren valt att just böja verktyget till förmån 
för rakare handleder med en bättre position. I figur 20 visas ett traditionellt tangentbord där 
rörelsen istället tas ut i handleden. 

 

Figur 19: V-format tangentbord, vilket ger en rak och därmed bättre arbetsställning för 
handleden. 
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Figur 20: Ett rakt tangentbord där handledens ställning blir böjd. 

 

När det gäller konstruktionen av handhållna verktyg är det viktigt att se över och undersöka 
möjligheten att designa dem så att de möjliggör att användaren kan behålla en rak position i 
handleden [20, s. 25–26]. Detta kan ske genom att vinkla handtag. I figur 21 ses exempel på 
hur handtag vinklats olika på en såg för att förbättra ergonomin.  

Figur 21: Olika vinklar på sågarnas grepp ger olika positioner på användarens handled. 

 

Den vinkel som är optimal på handtaget utifrån ergonomin är mellan 100–110◦ [5, s. 182] [28, 
s. 40]. 
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Figur 22: Den optimala vinkeln på verktygets handtag för att förbättra handledens position. 

 

Även när det gäller extrema handledsställningar med extension samt flexion bör dessa 
undvikas. Styrkan i handen är som starkast när handleden befinner sig i en neutral position. 
Det finns samband mellan arbete i icke neutrala positioner och besvär i handleden. [19, s. 155–
156] 

2.7.3 Arbete nära kroppen 
En annan viktig faktor för att upprätthålla en god ergonomi är att arbeta nära kroppen [20, s. 
6]. Statiska positioner med lyft överarm både åt sidan och framåt bör undvikas [5, s.182]. Det 
innebär att det ur ergonomisk synvinkel alltid är bättre att minska hävstångsarmar och arbeta 
så nära kroppen som möjligt. Dul och Weerdmeester redovisar i sin bok Ergonomics for 
Beginners skillnaden i belastning på ländryggen vid olika hävstänger. Detta illustreras i  
figur 23.  

 

Figur 23: Skillnad i belastning (uttryckt i Newton) på ländryggen när ett objekt hanteras på 
olika avstånd från kroppen enligt Dul och Weerdmeester [20, s. 6]. 

 

För att upprätthålla en god ergonomi är det även viktigt att undvika arbete där armbåge samt 
hand arbetar ovanför skuldrorna [20, s. 28]. Ett arbete med höjda armar innebär alltid statisk 
belastning på skuldran [5, s. 176]. Exempel på en bättre respektive sämre ergonomisk position 
med armbåge visas i figur 24. 
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Figur 24: Armbågens position i relation till övriga kroppen påverkar belastningen. Att hålla 
ner samt in armbågen till kroppen förbättrar ergonomin. [26, s. 10]  

2.7.4 Statiskt och dynamiskt arbete 
Ytterligare en viktig aspekt när det kommer till belastning samt slitage på kroppen är typen av 
arbete. Ett arbete kan antingen vara statiskt eller dynamiskt till sin karaktär. [23, s. 7] Det 
dynamiska arbetet är ett arbete som kontinuerligt arbetar med att förändra längden samt 
kraften i muskulaturen och ger därmed upphov till en rörelse [2, s. 127]. Det dynamiska arbetet 
består av växelvis excentriskt och koncentriskt rörelse i muskulaturen [23, s. 7]. Ett 
koncentriskt arbete i muskulaturen innebär att muskeln förkortas, det vill säga den drar ihop 
sig. Excentriskt arbete innebär det motsatta, dvs muskeln arbetar under förlängning. Växlingen 
mellan ett koncentriskt och ett excentriskt arbete kan liknas vid en pump och stimulerar 
cirkulationen i de arbetande musklerna. Det gör att friskt syresatt blod ständigt flödar till 
muskeln. [23, s. 8–9] 

Statiskt arbete är motsatsen till dynamiskt arbete. Likt dynamiskt arbete så kommer musklerna 
vid statiskt arbete också att arbeta. Skillnaden är att i det statiska arbetet kommer ingen 
längdförändring att ske i muskulaturen utan musklerna arbetar i samma längd och med samma 
kraft för att hålla leden eller kroppen i en låst, statisk, position. [2, s. 129] Fortgår det statiska 
arbetet en längre period utan tillräckliga återhämtningspauser leder detta på sikt till 
muskelutmattning [23, s. 8] samt till besvär och sjukdomar i leder och muskler [5, s. 160]. 

Dessa olika typer av arbete ställer olika krav på mängden tillfört blod samtidigt som det 
påverkar mängden tillgängligt blod [23, s. 8]. Vid vila finns inget ökat behov av blod och 
blodcirkulationen förblir normal i området. Ökar arbetet och det är av dynamisk karaktär så 
ökar behovet av blod samtidigt som de fysiologiska mekanismerna i kroppen levererar ökad 
mängd blod till området. Statiskt arbete ökar även det behovet av blod till arbetande muskel 
men med den skillnaden att den arbetande muskeln inte får den mängd blod som det finns 
behov av. [23, s. 8] I figur 25 illustreras den skillnad respektive icke skillnad i önskade 
respektive tillförd mängd blod i muskler vid olika typ av belastning [23, s. 7]. Genom att variera 
arbetet och avbryta statiskt arbete med vila eller dynamiskt arbete kan cirkulationen i 
arbetande muskler öka och de ergonomiska förutsättningarna förbättras.   
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Figur 25: Önskad mängd blod i relation till faktisk blodtillförsel i muskler vid olika typer av 
belastning enligt K. H. E. Kroemer och E. Grandjean [23, s.7]. 

2.7.5 Checklista för god ergonomi 
Enligt Dul och Weerdmeester så innehåller en bedömning av god hand- och armergonomi 
följande checkpunkter [20, s. 40]: 

 Has the right model of tool been chosen? 

 Is the tool curve instead of the wrist being bent? 

 Are handheld tools not too heavy? 

 Are tools well maintained? 

 Has attention been paid to the shape of handgrips? 

 Has work above shoulder level been avoided? 

 Has work with the hands behind the body been avoided? 

Flera av dessa punkter vittnar om ergonomins komplexitet. Ergonomin innefattar och visar på, 
precis som resonemang tidigare i det teoretiska ramverket, att flera faktorer samspelar och 
påverkar människan under arbetet. [21, s. 180]  

2.8 Utformning av handverktyg 
Funktionen samt användningsområdet för det handhållna verktyget är direkt avgörande för 
verktygets önskade utformning och design. 

Det grundläggande önskemålet är att verktyget är utformat för att kroppen skall kunna arbeta 
i så nära sin funktionella utgångsställning som möjligt [27, s. 40]. För handen innebär det den 
tidigare beskrivna funktionella utgångsställningen. Besvär från handtaget kan uppkomma till 
följd av den statiska belastningen som skapas då användaren greppar själva handtaget men 
också till följd av arbete i sig. [2, s. 99] 

När det kommer till de uppkomna handledsvinklarna hos användaren så anses de vara direkt 
kopplade till utformningen på själva verktyget. Därför finns det riktlinjer framtagna för ett 
flertal verktyg såsom knivar, sågar, hammare och tänger [5, s. 182]. Även generella guider finns 
framtagna som hjälp vid utformning av handtag [19, s. 150–152]. 

En annan viktig aspekt när det kommer till bedömning om huruvida handtaget är ergonomiskt 
eller ej är att handtagets storlek måste passa individens hand. Är handtaget fel i storlek eller 
greppet på annat sätt inte är bra resulterar det i ökad klämkraft från användaren sida med ökad 
statisk belastning som följd [2, s. 99]. Ett sätt att motverka detta är att designa verktyget och 
anpassa det till användarens hand. Likaså kan en symmetrisk design möjliggöra att användaren 
växelvis kan använda sig av sina bägge händer varpå risken för statisk belastning minskar [2, s. 
100]. Även tryck från själva verktyget kan ge upphov till besvär och bör finnas med då 
ergonomin bedöms. 



Teoretiskt ramverk 

25 

2.8.1 Handtagsprofil 
Beroende på användningsområde för verktyget kan olika profiler på handtaget användas. 
Önskar användaren rotera handtaget i handen under arbetets gång är en cirkulär profil på 
verktyget att föredra. Finns istället ett behov av att under arbetets gång få feedback från 
verktyget vad gäller riktning är ett elipsformat tvärsnitt på verktyget att föredra. [26, s. 7] Vidare 
kan rektangulära, triangulära eller andra kantiga tvärsnittsprofiler riskera att skära in i 
användarens hand och på så sätt vara icke ergonomiska. [26, s. 7] 

Ett handtag med en profil som möjliggör variation i grepp hos användaren är att föredra. Ett 
verktyg med urtag för fingrar riskerar styra in samt enbart passa den storleken på hand som 
typgreppet är konstruerat utifrån [19, s. 150]. Det innebär att den användare som inte har 
samma storlek som typhanden kommer uppleva verktyget som obekvämt med eventuellt tryck 
på fel ställen. [26, s.8] 

2.8.2 Diameter på skaftet 
Vad gäller rekommendationen för diameterns tjocklek finns det olika värden. Ett värde runt 30 
mm i diameter rekommenderas [13, s. 128] [20, s. 27]. Ytterligare författare menar på att en 
generell diameter inte kan rekommenderas [19, s. 151] [26, s. 12]. Istället är diametern beroende 
av funktionen på verktyget. Beroende på om arbetet som skall utföras kräver kraft eller 
precision kan diametern variera [19, s. 150]. Handtag för precisionsarbete kan ha en smalare 
diameter, 8–16 mm [19, s. 150]. Ett annat samband som nämns beträffande 
användningsområde och diameter är hur snabbt verktyget ska rotera i handen. Ett tjockare 
handtag ger större möjlighet att utveckla högt vridmoment [26, s. 12]. Vid precisionsarbete är 
snabbheten på vridmomentet inte lika avgörande och diametern på skaftet kan vara mindre. 
[26, s. 12]  

2.8.3 Handtagets längd 
De avgörande faktorerna för att skapa ett bekvämt samt ergonomiskt handtag utifrån längden 
på verktyget är att handtaget är tillräckligt långt. Grundprincipen är att handtaget inte skall 
sluta i användarens hand, där den skulle kunna skära sig in i handflatan [19, s. 150]. 
Rekommendationen när det gäller längd på handtaget varierar lite beroende på vilken litteratur 
som studeras. På något håll rekommenderas 125 mm som minsta längd [26, s. 8] medan andra 
författare menar på att 100 mm är tillräckligt [20, s. 27]. Används verktyget i situationer där 
mycket stor kraft krävs bör verktyget vara så pass långt så att tummen alternativt ytterligare en 
hand ges plats att hjälpa till med rörelsen. [26, s. 8, 13] 

2.8.4 Vikt på handhållna verktyg 
Ytterligare viktiga faktorer som påverkar ergonomin hos användaren är vikten på det 
handhållna verktyget. Vikten bör minimeras där det är möjligt. Ett handhållet verktyg ska inte 
överstiga 2 kg [20, s. 25].  I boken Arbete och teknik lyfter författarna fram en gräns på 1,75 kg 
för ett precisionsverktyg samt 2,3 kg för övriga verktyg [5, s. 181]. Oavsett vilka gränser 
tillverkaren väljer att följa så ligger de bägge gränsvärdena över vikten för de flesta penslar som 
finns på marknaden, även då penslarna innehåller färg [7]. Även balansen och tyngdpunkten i 
verktyget är viktigt. Tyngdpunkten bör ligga så nära handleden som möjligt [5, s. 181]. Detta 
krav blir svårare att leva upp till då penseln fylls med färg i toppen. Vid tyngre handhållna 
verktyg kan eventuellt någon form av supporthållare bli nödvändig för att på så sätt minska 
belastningen. [20, s. 25, 27]   

2.8.5 Yta och materialval 
Tillverkningsmaterial samt yta på handtag är andra viktiga faktorer när det gäller ergonomisk 
design [26, s. 7–8]. Beroende på verktygets användningsområd så ställs olika krav på material 
samt yta. Vanligen är hög friktion mellan hand och verktyg att föredra eftersom den höga 
friktionen bidrar till att lägre kraft för att greppa handtaget krävs. Som exempel på verktyg där 
friktionen blir mycket viktig väljer G. Björing att lyfta fram skruvmejseln. Detta hänger samman 
med att vridande moment skall överföras från handen via verktyget till ett objekt. [26, s. 8] 
Handtagets yta i kombination med materialval kan bägge påverka trycket som skapas i handen 
både till det bättre och det sämre. Likaså kan djupa räfflor i verktyget generera högre tryck på 
vissa zoner i handen. Därför är en jämn eller fint mönstrad yta på verktyg att föredra  
[26, s.7–8]. 
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2.9 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Då detta examensarbete tittat på ”the design before the design” är teorier om interaktion mellan 
människa och produkt såväl som design för människan relevanta. Även teorier om 
designprocessen och varför de inledande stegen i den, som handlar om förståelse för produkten 
och den kontext den skall verka i, är av så stor betydelse.  

För att kunna svara på studiens huvudsakliga frågeställning har det varit avgörande att skapa 
ett ramverk och kriterier över vad som innefattas i begreppet ergonomi. Det är detta ramverk 
eller kriterier som ligger till grund för den bedömning av ergonomin som gjorts hos målarna i 
observationen.  

För att kunna besvara vilka grepp målarna använder sig av är det viktigt att teorier om olika 
grepp presenteras. De olika greppen problematiseras för att få en ökad förståelse för deras 
funktion samt styrkor och svagheter. Detta hjälper till för att förstå och tolka varför målarna 
väljer att hantera penslarna på de sätt de gör. 

Att förstå hur samspelet mellan människan och hens verktyg, eller mellan människan och den 
design som är satt i hens hand ser ut, är viktigt i studien. Det hjälper till att förstå samt tolka de 
uppfattningar målarna har om de olika formerna på penslarna. Genom kunskapen om 
samspelet och hur handen och kroppen påverkas av formen kan författarna lättare förstå samt 
kanske också förklara målarnas upplevelser med de olika skaften. 

För att förstå hur penselns form påverkar användaren är det fundamentalt att studera den 
litteratur och de teorier som beskriver hur ett handtag bör vara utformat för att ge bästa möjliga 
förutsättning för användaren när det kommer till ergonomi.  

 



Metod 

27 

3 Metod  
För att kunna svara på studiens frågeställningar har angreppssättet i detta examensarbete skett 
från flera håll.  

En central del i arbetet är den fallstudie som genomförts för att undersöka den målgrupp som 
använder penslar. En fallstudie karaktäriseras av att en avgränsad grupp studeras. Målet är att 
få in mycket information för att skapa en helhetsbild av den situation som undersöks. [28, s. 
56–57]  

I detta arbete har observation som metod för datainsamling av gruppen använts. Genom att 
använda sig av observation av en fokusgrupp kan gruppens beteende studeras i en naturlig 
situation [28, s. 91]. Patel och Davidson skriver att en observation måste vara planerad och 
systematiskt genomförd för att den ska bli vetenskaplig. Vidare skriver de att styrkan med 
observationer är att de ger svar på de beteenden som sker i en naturlig miljö och bygger således 
inte på minnesbilder över vad den studerade personen tror sig komma ihåg. Det som talar mot 
observation som metod är att den vanligen är en tidskrävande och därmed en dyr metod. De 
fortsätter med att konstatera att observatören måste ställa sig frågan om den situation som 
observeras är representativ för det som önskas studera eller om information om de vanliga, 
faktiska förhållandena uteblir. [28, s. 91–92] Genom noggrant förarbete av hur och i vilka 
situationer lackpenseln vanligen används har detta säkerställts i denna studie.  

Dokumentationen av de observerade har skett med hjälp av videoinspelning. Att se hur målaren 
agerar i det vardagliga arbetet är det främsta syftet till att observation användes i studien. 
Beroende på syftet kan observationen vara mer eller mindre strukturerad. [28, s. 93] Den metod 
som valts i detta arbete är en kombination av dem bägge. Det var väl definierade situationer 
som skapats och därefter observerats. Inom ramen för dessa situationer har objektet däremot 
fria händer att lösa uppgiften - att måla en uppmätt yta. För att få en så naturlig situation som 
möjligt blir målaren inte styrd av hur hen ska måla, fatta penseln eller likande, utan uppdraget 
är att måla ytan som om det vore ett arbete som skulle utföras till en kund. 

Observationen kompletterades även med en utvärdering efter det att själva observationen var 
slutförd. Utvärderingen bestod av två olika moment. Det första momentet bestod i att målarna 
utgick från ett referensobjekt och värderade samtliga av de andra skaften mot referensobjektet 
som bättre, lika bra eller sämre. Detta innebar att frågorna hade en hög grad av strukturering 
[28, s.76] då endast tre svarsalternativ var möjliga. 

Den andra delen av utvärderingen hade en så gott som obefintlig grad av strukturering. Låg 
grad av strukturering innebär att målaren fritt får tolka och bedöma hur hen vill svara [28, s. 
75].  I denna del av utvärderingen uppmuntrades målarna att endast spontant beskriva vad 
alternativt hur de kände och tyckte om de olika penselskaften. Det innebar att målarnas 
svarsutrymme blev mycket stort. Svaren på de spontana kommentarerna noterades endast och 
i de fall ingen kommentar fanns lämnades frågan obesvarad. 

För att verifiera de resultat som fallstudien genererade samt att erhålla ytterligare data så 
genomfördes även en experimentstudie. Syftet med experimentet var att studera några enstaka 
variabler och undersöka förhållandet mellan dessa medan övriga variabler kontrollerades [28, 
s. 57–58]. I denna studie ämnade förhållanden mellan grepp, penselns form samt användarens 
ergonomi att undersökas. Genom mätutrustning i ett rörelselaboratorium kunde objektiva 
mätresultat erhållas.  

Även litteraturgenomgång har ingått som en del i detta arbete. I denna studie innebar det att 
definiera vad som karaktäriserar en god ergonomi. Orsaken till att denna del genomförts inom 
ramen för detta arbete är att någon form av referensram behöver definieras. Referensramen 
ligger sedan till grund för den bedömning som görs för att se hur väl målgruppen lever upp till 
de ergonomiska kraven.  

Vedertagen kunskap om vad god ergonomi är har sökts i medicinsk litteratur men även i 
tvärvetenskaplig litteratur som behandlar ergonomi samt människan och hennes relation till 
objekt. Denna litteraturgenomgång har presenterats i avsnittet teoretiskt ramverk. 
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3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
 

Vilken form på lackpenselns skaft är bäst för användaren utifrån ergonomiska aspekter? 

För att besvara studiens huvudsakliga frågeställning behövde frågan om vad ergonomi är 
problematiseras samt redas ut för att i senare skede kunna jämföras med vad som framkommit 
vid fallstudien. Kriterierna för vad som är god ergonomisk arbetsställning jämfördes således 
med de faktiska arbetsställningarna som dokumenterades i observation varpå frågeställningen 
kunde besvaras.  

Även utvärderingen från målarnas sida bidrog och gav information om hur skaften fungerade 
ergonomiskt.  

För att verifiera att resultatet från observationen stämde har även en experimentstudie 
genomförts. Experimentstudien var en begränsad studie, då endast de penslar som fått bäst 
resultat i den tidigare fallstudien analyserades. Med hjälp av experimentstudien erhölls 
dessutom ytterligare data som bidrog till att besvara frågeställningen. 

Med hjälp av en sammanvägd bedömning och de redovisade metoderna ovan kunde studien 
besvara vilken form på lackpenselns skaft som var den bästa för användaren utifrån 
ergonomiska aspekter. 

Vilket grepp använder sig målarna av när de arbetar med lackpenslar? 

För att besvara studiens andra frågeställning användes videomaterialet från observationen. 
Genom att titta på hur fokusgruppen greppar de olika penslarna kunde eventuella mönster 
mellan penselform och grepp hos målarna studeras.  

Utifrån ergonomiska aspekter, vilken form föredrar målarna på en lackpensel?  

För att besvara vilka grepp användarna föredrar fick målarna göra en utvärdering av varje 
penselskaft. Denna utvärdering gick ut på att skatta om penseln var bättre, lika bra eller sämre 
än ett referensobjekt. Genom utvärderingen kunde studien besvara vilka former på penseln som 
fokusgruppen föredrog. Även målarnas spontana synpunkter på de olika skaften bidrar till att 
frågeställningen kunde besvaras.  

Påverkar penselns form användarens möjlighet till en bra arbetsställning? 

Även i studiens sista frågeställning var utgångspunkten observationen av fokusgruppen. För att 
se om penslarnas form respektive grepp påverkade den ergonomiska arbetsställningen så 
analyserades videomaterialet även med dessa parametrar i åtanke. Det innebar att de olika 
formerna jämfördes med varandra för att om möjligt kunna identifiera några mönster hos 
användarna.  

Målarnas egen värdering och bedömning av de olika formerna på penslarna låg även de till 
grund för, och bidrog till, att besvara frågeställningen 

Slutligen gav även experimentstudien svar på om samt i så fall på vilket sätt de olika formerna 
påverkade arbetsställningen. 

3.2 Workshop med målare 
För att skapa en inledande bild och en större förståelse kring det område som examensarbetet 
behandlar så arrangerades en workshop tillsammans med två målare från Orkla House Care 
AB, Magnus Waren och Daniel Thörnberg. Workshopen hölls i Orklas lokaler i Bankeryd under 
en dag. Dagen var inte strukturerad eller planerad för att innehålla ett visst antal moment. 
Syftet var att ge så mycket information, kunskap samt förståelse om målarens vardag, deras 
arbetsmiljö, deras redskap och olika målartekniker. Samtalet med målarna på Orkla House 
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Care AB, gav även en större inblick i yrkesmålarens vardag samt förståelse för den 
variationsvidd av situationer och miljöer som lackpenseln skall fungera i.  

Genom den genomförda workshopen med målarna kunde innehållsvaliditeten öka. Detta 
genom att säkerställa att en god täckning av problemområdet uppnås och att inga avgörande 
situationer missades. Workshopen gav även utrymme för eget målande där skaft, 
arbetsställningar, grepp och olika former på penselskaft kunde analyseras av författarna själva. 

Genom analys av hur användare håller i penseln skapas en större förståelse för problemet samt 
vilka utmaningar som finns kring penseln och hur användaren hanterar den. Viktig kunskap 
och förståelse erhölls dels genom samtal med erfarna målare men även genom egen erfarenhet 
av målning samt diskussion och analys under pågående måleriarbete. 

3.3 Omvärldsanalys 
För att vidga vyerna och kunskapen kring penslar generellt genomfördes även en mindre 
omvärldsanalys. Analysen bestod dels av en vid sökning via sökmotor på Internet men även av 
en marknadsanalys för att se både vilka typer av penslar det finns idag och för att se vilken sorts 
skaft som finns på marknaden. 

Genom marknadsanalys kan penselmarknaden bättre sorteras och olika penselskaft 
kategoriseras. Detta arbete var viktigt för att få en tydlig struktur på vad som skulle undersökas 
samt för att hitta lämpliga penselskaft för vidare analys. Denna scanning var därmed en viktigt 
grund för fortsatt arbete. 

Marknadsanalysen har mestadels genomförts via lokala handlare för att på så sätt skapa en bild 
av de penslar och former som finns idag. Även Internet har använts för att hitta än fler 
designlösningar och typer av penslar för diverse ändamål. Slutligen har även Orkla House Care 
AB:s samling av penslar från konkurrenter, samarbetspartners från olika delar av världen samt 
tidigare modeller varit en värdefull källa.  

Genom kategoriseringen kunde grundläggande former urskiljas. Dessa former kunde sedan 
värderas och analyseras med avseende på ergonomi i det fortsatta arbetet. 

3.4 Litteraturstudie 
För att kunna reda ut vad en god ergonomi är för målaren behövde ett ramverk eller kriterier 
för vad som betecknas som god ergonomi ställas upp. Genom en litteraturstudie kunde dessa 
avgörande kriterier inhämtas. 

Litteraturstudien besvarade vad som karaktäriserar ett bra ergonomiskt arbetssätt samt vilka 
arbetsställningar kroppen bör undvika. Vidare gav den även svar på hur olika grepp ser ut samt 
hur de fungerar. Även frågan om hur ett ergonomiskt handtag bör se ut har litteraturstudien 
besvarat.   

Litteratur har sökts via olika databaser på biblioteket vid Jönköpings University samt på olika 
sökmotorer på Internet, till exempel Libris. Litteratur som erhållits via dessa sökvägar har även 
gett uppslag till ytterligare litteratur via sina referenslistor.  

De sökord som använts vid sökande både i databaser och på internet återfinns i bilaga 2. 

Sjukstatistik har sökts via arbetsmiljöverkets databas över sjukstatistik på Internet. Den senast 
tillgängliga statistiken låg till grund för redovisade uppgifter. 

3.5 Observation av fokusgrupp 
Genom att använda sig av en fokusgrupp kunde studien kartlägga samspelet mellan penselskaft 
och målare.  

För att öka reliabiliteten samt validiteten vid observationen genomfördes två förstudier. 
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3.5.1 Förstudie 
Förstudien genomfördes för att säkerställa att observationen skulle kunna ge de svar som 
förväntades av den.  

Ett av de syften som fanns med förstudien var att höja reliabiliteten. Detta uppnås genom att 
noggrant gå igenom mätinstrumentet, i detta fall hur videodokumentationen går till. På så sätt 
kunde det säkerställas att det som önskas mäta/analysera vid observationssituationen syns i 
videomaterialet varpå tillförlitlighet i mätinstrumentet ökar – studien mätte det den avsåg att 
mäta.  

Detta säkerställes genom att i förstudien använder sig av exakt samma videodokumentation av 
de observerade situationerna som själva huvudstudien i ett senare skede gjorde. Förstudiens 
videomaterial analyseras med följande frågor i fokus:  

 Hur fungerar videodokumentation?  

 Syns det som önskas synas i kameran?  

 Är kameravinkeln rätt? 
 

För att öka noggrannheten genomfördes förstudien i två steg. Dels en förstudie på en av 
författarna och dels en förstudie på en av referensmålare från Orkla House Care AB, Daniel 
Thörnberg. Främsta syftet med att genomföra den i två steg och med två personer är att två 
personer kan ge olika input eller infallsvinklar som är vitala inför själva huvudstudien. Syftet 
med att använda en professionell målare redan i förstudien var att säkerställa och än mer likna 
den situation som huvudstudien avsåg att studera – de professionella målarna. Att genomföra 
förstudien på en professionell målare ökade således tillförlitligheten i resultatet.  

De frågeställningar förstudien ville ha svar på var: 

 Hur lång tid tar hela observationen? Hur länge skall målarna bokas?  

 Fungerar själva situationerna som ska målas? Är målarytorna tillräckligt stora för att 
relevant utslag skall erhållas? 

 Räcker det fysiska utrymmet för studien? 

 Räcker mängden material (dörrar och väggytor) som skall målas? Hur hanteras färg 
mm? 

 Hur hanteras torktid av målarfärg samt tvätt/förvaring av penslar mellan de olika 
målarna? 

 Hur hanteras allt praktiskt så de observerade slipper väntetid?  

 Fungerar utvärdering på ett bra sätt? 

3.5.2 Huvudstudie 

3.5.2.1 Syfte 

Syftet med observationen var att se om samt i så fall hur penselns form påverkade målarna. 
Dels studerades hur målarna hanterade penseln och hur greppet såg ut och dels så studerades 
om ergonomin påverkas av detta. Genom att studera målarna kunde även rörelsemönster hos 
målarna analyseras. 

I samband med observationen genomförde målarna även en utvärdering av de olika formerna 
på penselskaftet. Syftet med detta var att få feedback från målarnas på deras upplevelse och 
känsla vad gäller ergonomin för de olika skaften. 

3.5.2.2 Gruppen 

Under observationen har fem olika målare studerats. Varje målare hade två timmar var till sitt 
förfogande för att genomföra studien. De målare som ingick i studien ingår i Orkla House Care:s 
testpanel och har således valts ut utifrån ett bekvämlighetsurval eller en så kallad tillgänglig 
grupp [28 s. 59]. Även om ett bekvämlighetsurval genomförts så representerar 
bekvämlighetsurvalet i denna studie en bredd bland målare. 
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Dessa fem målare arbetar till viss del under olika förhållanden och med olika innehåll. De har 
alla mångårig erfarenhet av att måla samt att använda lackpenseln som arbetsredskap. Målarna 
representera firmor som är allt från små till stora företag sätt till antal anställda. En av målarna 
arbetare mer med arbetsledning medan resterande arbetar uteslutande som målare. Även typ 
av uppdrag varierar till viss del mellan målarna. Några arbetar mer med renovering, några mer 
med nyproduktion, några arbetar mestadels i lägenheter medan andra arbetar mer i villor eller 
på kontor och arbetsplatser.  

Då fokusgruppen i observationen bestod av fem målare är det erhållna resultatet därmed 
svårare att generalisera för en annan grupp. 

3.5.2.3 Målarsituationer 

Det uppdrag som målarna hade var att måla fyra fördefinierade situationer. Lokalen där 
målningen skedde var Orkla House Care:s målarlabb.  

Dessa fyra situationer var: 

 Måla över öronhöjd. 

 Måla i brösthöjd. 

 Precisionsmålning av skåra i spegeldörr i brösthöjd. 

 Måla på plan yta. 
 

Dessa situationer valdes utifrån att de ger en variation i målandet och på så sätt bättre spegla 
målares vardag vilket består av målning i olika höjder, vinklar och sammanhang. 

Bredden på de två första situationerna var 60 centimeter. Höjden på de olika ytorna kom att 
variera utifrån målarnas olika längder. Situation ett utgick från mitten på målarens öron och 
sträckte sig 30 centimeter upp. I situation två var utgångspunkten däremot den övre 
höftbenskammen och upp till axelhöjd. I den tredje situationen målades en skåra i en dörr. 
Dörren stod lutad mot väggen under arbetets gång. I den fjärde och sista situationen låg en dörr 
på ett par bockar och uppdraget var att fylla den ena spegeln på spegeldörren med färg.  

Samtliga situationer mättes upp samt markerades med maskeringstejp innan varje målare satte 
igång med sitt arbete. Den miljö där observationen skede visas i figur 26. 

 

Figur 26: Observation av målare i Orklas målarlabb. 
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3.5.2.4 Penselskaften 

Bäversvansen användes i studien som ett referensobjekt. Bäversvansen valdes som 
referensobjekt utifrån att den är den penselform som är den mest sålda [7]. Övriga åtta penslar 
valdes ut utifrån flera olika parametrar eller orsaker. 

Dessa bestod till av: 

 De vanligaste typformerna som noterades vid marknadsundersökningen. 

 En ny form på penselskaft som diskussioner vid workshop lett fram till. 

 Former som består av ytterligheter. 

 Traditionella former. 

 Ovanliga former. 
 

Samtliga undersökta former återfinns med en översiktsbild i figur 27 samt i närbild med den 
numreringen som de fick i studien i figur 28–36.  

 

Figur 27: Samtliga nio penslar som ingick i studien. 
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Figur 28: Pensel nummer ett - studiens 
referensobjekt även kallad Bäversvans. 

 

Figur 29: Pensel nummer två. 

 

Figur 30: Pensel nummer tre. 

 

Figur 31: Pensel nummer fyra. 

 

Figur 32: Pensel nummer fem. 

 

Figur 33: Pensel nummer sex. 

 

Figur 34: Pensel nummer sju. 

 

Figur 35: Pensel nummer åtta. 
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Figur 36: Pensel nummer nio. 

 

 
Denna studie avser enbart att undersöka penselskaftens form. För att skala bort övriga intryck 
från skaftet såsom till exempel, ytor, färg och material har samtliga skaft skrivits ut i en 3D-
printer. För att standardisera undersökningen ytterligare har samma borst samt bleck 
monterats på de utskrivna skaften. Blecken och mängden borst i varje pensel har alla haft 
samma storlek respektive mängd. På detta sätt säkerställdes att mängden färg som tas upp i 
borsten, friktion mellan borst och målad yta alla gavs samma förutsättningar. 

Till samtliga ingående skaft i studien har mer eller mindre komplett CAD-underlag funnits. I 
de fall underlaget varit bristfälligt eller saknat något har underlaget kompletterats så utskrift i 
3D-skrivare möjliggjorts. Samtliga CAD-underlag har tillhandahållits från Orkla House Care 
AB.  

3.5.2.5 Genomförande av observationen 

Samtliga målare hade två timmar till sitt förfogande i studien. Målarna informerades muntligen 
om studien, hur den skulle gå till samt att deras arbete skulle filmas. Den information som 
samtliga målare erhöll återfinns i bilaga 1. Innan själva målningen och observationen startade 
mättes de unika höjderna beroende på målarens längd upp. Under observationens gång fanns 
de bägge författarna närvarande för att serva med material, ytor att måla på, notera målarnas 
spontana kommentarer samt dokumentera utvärderingen av de olika penselskaften. Likaså 
fanns författarna tillgängliga i den mån frågor uppkom längs vägen. 

3.5.2.6 Bortfall 

Vid två tillfällen inträffade incidenter med två olika penslar. För en målare trillade pensel 
nummer fyra isär under arbetes gång. Det innebar att den aktuella målaren inte kunde 
utvärdera pensel nummer fyra då testet fick avbrytas i förtid. Vid den andra incidenten gick 
pensel nummer sju sönder för en annan målare. Denna målare hade nästan slutfört hela studien 
då detta hände och valde trots incidenten att utvärdera denna pensel. För att säkerställa att 
ytterligare penslar inte skulle gå sönder under studiens gång genomfördes ett enklare 
hållfasthetstest. Detta resulterade i att två penslar förstärktes med tejp. 

3.5.2.7 Utvärdering av observationen 

Utvärderingen av de observerade situationerna skedde genom en granskning av den 
videoupptagning som gjorts. Analysarbetet genomfördes av de bägge författarna närvarande 
samtidigt. I analysarbetet diskuterades det som syntes på film. Analysen skedde med avseende 
på vilka grepp som användes och hur ofta de användes. Även de vinklar som uppstod i hand- 
respektive armbågsled analyserades liksom målarnas kompletta rörelsemönster.  

3.5.2.8 Utvärdering från målarnas synvinkel 

Efter målning av de fyra situationerna med en pensel så genomförs en utvärdering av den 
använda penseln. Samtliga penslar jämförs mot ett referensobjekt, en bäversvans. De olika 
penselskaften bedöms utifrån att vara bättre, lika bra eller sämre än bäversvansen.  

Målarna uppmuntrades innan de satte igång att spontant säga vad de ansåg om skaftets 
utformning. Dessa spontana bedömningar noterades under studiens gång. 
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3.5.2.9 Dokumentation av observationen 

Observationen dokumenterades med hjälp av filmkamera på stativ. Stativet flyttades allt 
eftersom målaren flyttade sig för att måla de olika objekten. Filmningen skedde uteslutande 
från sidan. Mellan varje yta pausades inspelningen för att varje situation tillsammans med varje 
pensel skulle få ett eget filmklipp. 

3.5.2.10 Dokumentation av utvärderingen 

Dokumentationen från målarnas egen utvärdering skedde dels med hjälp av fotografier och dels 
med hjälp av anteckningar. Dels fotograferades varje enskild pensel utifrån hur den bedömdes 
i relation till bäversvansen och dels fotograferades alla penselskaft tillsammans utifrån var de 
blev placerade i utvärderingen. Ett exempel på hur dokumentationen skedde visas i figur 37. 
Eventuella spontana kommentarer från målarnas sida om de olika penselskaften noterades. 

 

Figur 37: Exempel på hur utvärderingen av de olika penslarna kunde se ut. 

3.6 Experimentstudie 
 

3.6.1.1 Syfte 

Genom experimentstudie i rörelselaboratorium gavs möjlighet till att de tidigare erhållna 
resultaten från observationen kunde verifieras samt kompletteras med ytterligare information. 
Den nya datan bestod av mätvärden för muskelaktivitet samt detaljerad information om 
rörelsemönster. I rörelselaboratoriet användes ett mer objektivt verktyg för analys av 
användarens ergonomi. 

3.6.1.2 Förarbete 

Experimentstudien byggde vidare och baserades på de resultat som erhållits i observationen. 
De data som observationen gav ligger till grund för experimentstudiens upplägg. Observationen 
av fokusgruppen ledde fram till en kartläggning av de vanligaste förekommande greppen hos 
fokusgruppen under måleriarbetet. Med denna data som utgångspunkt byggdes testmiljön upp. 

Även utvärderingen där fokusgruppen värderade de olika formerna på penselskaften låg till 
grund för experimentstudien. Endast de skaft som värderades som bättre än referensobjektet 
av målarna samt referensobjektet självt studerades i rörelselaboratoriet. 

3.6.1.3 Målaren 

Eftersom experimentstudien baseras på tidigare undersökta grepp och rörelsemönster kommer 
endast en målare att undersökas i denna studie. Målaren och hens rörelsemönster blev därmed 
styrt i jämförelse med observation.    
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3.6.1.4  Målarsituationer 

De målarsituationer som användes i observationen användes även i rörelselaboratoriet, fast i 
en förenklad form. Främsta orsaken till att situationerna blev modifierade var för att inte störa 
och vara i vägen för analysutrustningen. Även kravet på att kunna bygga upp målarytor i en 
annan typ av laboratoriemiljö påverkade så till vida att endast plana ytor mot vägg målades och 
analyserades i denna del av studien. Detta resulterade i att de två målarytorna grovt beskrivits 
skulle vara i huvudhöjd samt brösthöjd. 

Rörelserna som skulle analyseras i experimentet var styrda till skillnad från de i observationen. 
Det innebar att målaren enbart skulle arbeta med en standardiserad rörelse i form av upp och 
ner samt från sida till sida. I praktiken innebar det att målaren ritade två streck på två olika 
höjder. Då uppdraget var att måla över öronhöjd hamnade det vågräta strecket ovanför huvudet 
på målaren medan det lodrätta strecket började ovanför huvudet och slutade i höjd med 
armbågen. Då uppdraget var att måla i brösthöjd hamnade det vågräta strecket i halshöjd och 
det lodrätta gick från axeln ner till höften på målaren. För att kunna åstadkomma den högre 
höjden stod målaren på knä vid dessa tillfällen. Målarsituationerna i rörelselaboratoriet finns 
dokumenterad i figur 38. 

 

 

Figur 38: De bägge målarsituationen i labbstudien. 

 

3.6.1.5 Penselskaften 

Utifrån den utvärdering som målarna genomförde vid observation valdes tre penslar ut för 
vidare analys. Dessa tre penslar skulle därmed enligt målarna vara de bästa formerna. Förutom 
de bästa penselskaften analyserades även referensobjektet, bäversvansen i studien. 
Numreringen av penslar i experimentstudien var densamma som i fokusgruppen och återges i 
figur 28–36. 

3.6.1.6 Genomförande av studien 

En målare genomförde samtliga tester med de fyra penslarna. Varje pensel analyserades vid tre 
tillfällen. De tre tillfällena fördelades slumpmässigt mellan alla penselskaft för att öka 
tillförlitligheten i resultatet. Startordningen på penslarna återges i tabell 2. 
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Tabell 2: Startordningen för de olika penslarna vid samtliga målningsomgångar. 

Omgång 1 1 3 5 9 

Omgång 2 3 9 1 5 

Omgång 3 9 5 3 1 

 

Rörelseanalys av målaren genomfördes genom att målaren fick 39 reflexbollar fasttejpade på 
kroppen samt kläder. Dessa reflexbollar registrerade kroppens rörelser med hjälp av tolv 
infraröda kameror. Bollarnas placering redovisas i bilaga 5. Mätnoggrannheten för bollarnas 
placering i rummet var en millimeter. Innan mätningen påbörjades kalibrerades 
mätinstrumenten. I figur 39 syns hur reflexbollarna placerades på armen samt kläder. 
Reflexbollarna placerades på kroppen så mätvärden för ledrörelser i handleden, armbågsleden 
samt axelleden kunde bestämmas.  

 

 

Figur 39: Reflexbollarnas placering på armen samt höft. 

 

Positionerna av alla reflexbollar spelades in så att rörelserna sedan kunde analysera i datorn. 
Informationen inhämtades genom att använda ett 3D rörelseanalysprogram från Qualisys 
Medical AB.  

Muskelaktivitet mättes under målning med hjälp av EMG, Electromyografi. Följande musklers 
eller muskelgruppers spänning registrerades på både höger och vänster sida (tummen 
registrerades endast på höger sida). Musklerna placering på kroppen återges i figur 6: 

 Deltoideus 

 Biceps 

 Triceps 

 Gruppen av muskler som flekterar handleden 

 Gruppen av muskler som extenderar handleden 

 Tummens korta böjare (tummens muskel som för tummen ner i handflatan) 

Figur 40 visar mätutrustningen för EMG på tummens muskel. 
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Figur 40: Mätning med EMG på tummens muskel. 

 

Samtliga data samlades in via program för senare analys. Mätningen var en så kallad relativ 
mätning där skillnaden i mängden muskelaktivitet kan ställas i relation till varandra mellan de 
olika penselformerna. Innan mätningen påbörjades genomfördes en mätning där målaren var 
avslappnad. Detta för att få värden på den grundspänning som finns i samtliga muskler. 

3.6.1.7 Utvärdering resultat 

Laboratoriestudiens rådata bearbetades av Nerrolyn Ramstrand, docent i ortopedteknik vid 
Hälsohögskolan i Jönköping.  

Vid bearbetningen av rådata från rörelseanalysen användes reflexbollarna för att modellera upp 
ett skelett för att på så sätt lättare identifiera hur kroppen rör sig.   Analys av rörelsemönster 
kunde sedan göras genom att bedöma hur mycket lederna rörde sig. 

Vid bearbetningen av rådata definierades initialt en rörelsecykel. Vid målning vertikalt innebar 
det att rörelsecykeln startar högst upp, går ner för att vända och sedan upp igen för att sluta i 
samma läge där den började. På samma sätt kunde en rörelsecykel vid målning horisontellt 
definieras. Rörelsecykel startar längst till höger för att gå till vänster där rörelsen vänder för att 
sedan sluta vid utgångspunkten igen.  

Vid analysen av rörelseutslaget i lederna användes ett medelvärde av de tre testomgångarnas 
rörelsecykler. Dataprogrammet genererade därefter grafer i X-, Y- samt Z-led av rörelsen i 
samtliga leder. Dessa grafer tolkades slutligen av författarna i samråd med Nerrolyn 
Ramstrand. Dessa grafer med samtliga penselskaft registrerade återfinns i bilaga 6.  

Även vid analysen av EMG användes en rörelsecykel för att beskriva resultatet. Det 
sammanvägda resultatet från de tre testomgångarna för varje pensel användes även här för att 
generera en graf. Grafen visade den muskelaktivitet som förekom i de undersökta musklerna. 
Även dessa grafer tolkades av författarna i samråd med Nerrolyn Ramstrand. Dessa grafer 
återfinns i bilaga 7.  

3.6.1.8 Dokumentation av studien 

Samtliga data i laboratoriestudien samlades in via 3D-rörelseanalysutrustning från Qualisys 
Medical AB samt mätutrustningen för EMG från Delsys. Även videoupptagning med 
filmkamera dokumenterade händelseförloppet. 
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3.7 Analysmetoder för resultat av observation  
Utvärderingen av de observerade situationerna skedde genom en granskning av den 
videoupptagning som gjorts. Analysarbetet genomfördes dels med de bägge författarna 
närvarande samtidigt och därefter med en mer djuplodad analys med en författare närvarande. 
I analysarbetet diskuterades det som syntes på film. Analysen skedde med avseende på vilka 
grepp som användes och hur ofta de användes, vilka vinklar som uppstod i hand- respektive 
armbågsled, hur rörelsemönstret såg ut samt om och i så fall på vilket sätt variation i 
rörelsemönster förekom. 

Videomaterialet studerades korsvis. Det innebar att i första skedet så studerades en målare i 
taget, för att lättare kunna jämföra hur varje enskild målare påverkas av de olika formerna på 
skaften. I ett senare skede analyserades sedan skaften ett i taget. Det innebar att samtliga 
målare studerades när de använde ett och samma skaft. När samtliga målare analyserats med 
samma skaft kunde analysen gå vidare med nästa penselskaft. På detta sätt kunde författarna 
lättare se hur de olika målarna arbetade med samma pensel.  

Videoupptagningen från observationerna analyserades utifrån följande intresseområden: 

 Vilka grepp används vid de olika penselskaften? 

 Hur länge används varje grepp? 

 Storleken på rörelseutslaget i handleden. Detta analyserades i de två rörelseplan som 
finns beskrivna i det teoretiska ramverket. 

 Armbågens position i relation till överkroppen. 

 Förhållandet mellan statiskt och dynamiskt arbete.  

3.8 Analysmetoder för resultat av experimentstudie  

Eftersom specifika fackkunskaper krävs för att analysera de resultat som experimentstudien 
ger genomförde författarna själva inte analysen av den rådata som genererades. Experthjälp i 
form av Nerrolyn Ramstrand, docent i ortopedteknik vid Hälsohögskolan i Jönköping 
genomförde analysen i samråd med författarna. 

Analysen genomfördes med följande intresseområden i fokus: 

 Hur ser rörelseutslaget ut för de olika penslarnas i varje enskild led? Följs de olika 
penslarna åt eller är någon avvikande? Samtliga tre riktningar i rummet, X, Y samt Z 
analyserades. 

 Hur ser muskelaktiviteten ut i de undersökta musklerna? Skiljer sig aktiviteten åt 
beroende på de olika penslarna? 
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3.9 Validitet och reliabilitet 
För att öka reliabiliteten har bägge författarna varit inblandade i analysen av de observerade 
situationerna. Detta gör studien mer robust samt säkerställer att den mäter det studien avser 
att mäta. Vidare ökar chansen att två par ögon upptäcker samt ser tendenser i granskat material 
bättre än om endast en person genomfört analysen. Även användandet av videoupptagning 
ökade studiens reliabilitet. Genom att lagra informationen om vad som sker i observationen 
kan målarnas rörelsemönster studeras flera gånger. Detta ökar chansen att författarna 
uppfattar rörelsemönster på ett korrekt sätt varpå reliabiliteten ökar. 

Ett sätt att öka validiteten i studien var att skala bort parametrar som skulle kunna påverka 
resultatet. Genom att 3D-printa samtliga undersökta skaft fick de alla samma förutsättningar 
vad gäller ytor, material, färger med mera. Likaså gavs samma typ av borst och bleck till 
samtliga skaft. Detta gjorde att faktorer såsom olika friktion, mängd färg i penseln med mera 
inte påverkade resultatet. Alla dessa åtgärder har ökat den interna validiteten i studien och på 
så sätt säkerställs det att studien mäter det den avser att mäta. 

En förstudie av observationen genomfördes dels på författarna själva och dels på en 
professionell målare. Genom att testa mätinstrument på en person som liknar den grupp som 
ingår i själva huvudstudien kunde den samtidiga validiteten öka.  

Själva målarsituationerna inkluderat greppen vid laboratoriestudien hade även de en hög grad 
av samtidig validitet. Detta eftersom grepp samt måleriuppgift varit väl bearbetad vid den 
tidigare observationen. Däremot genomfördes ingen förstudie med målgruppen målare i 
rörelselaboratoriet innan själva huvudstudien. Detta indikerar en lägre grad av samtidig 
validitet. Däremot genomfördes ett förtest av rörelseanalys med författarna för att se samt 
säkerställa att registrering och resultat ser korrekt ut. 

Nackdelen med både fallstudien samt experimentet i denna studien är att de är genomförda på 
en avgränsad grupp. Det innebär att resultateten är svårare att generalisera på en större 
population. Det innebär därmed att den externa validiteten är låg och att resultatet bara är 
giltigt för den studerade gruppen. 

I förstudien till observationen studerades ytterligare en målerisituation. Detta moment bestod 
av målning av en golvlist. Vid analys av det inspelade materialet från denna situation 
konstaterades att materialet inte gick att använda. Detta berodde på att det var svårt att 
analysera och se vad som hände på filmen. Författarna valde därför att ta bort detta 
arbetsmoment från studien. Tillförlitligheten i detta resultatet bedömdes som alldeles för dålig. 
Hade denna del trots allt ingått i studien hade studien inte kunnat garantera att en tillräckligt 
hög validitet uppnåtts. Det mätinstrument som användes var för dåligt och kunde om 
arbetsmomentet hade behållits inte garantera att rörelsemönster uppfattades på ett korrekt 
sätt. 
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4 Resultat 
Utifrån den okulära bedömningen vid observationen använde målarna, med undantag för 
kortare stunder, penslarna på ett ergonomiskt tillfredställande sätt. 

Endast vid kortare stunder hamnade handlederna i skadliga ytterlägen. Övriga stunder 
arbetade handlederna i neutrala alternativ i näst intill neutrala positioner. Vidare 
karaktäriserades arbetet av en stor variation i arbetsställning i både handled, armbågsled samt 
övriga kroppen.  

När det gäller mängden statiskt och dynamiskt arbete så arbetar merparten av målarna mycket 
dynamiskt. Det gick inte att se någon skillnad mellan de olika penslarna.  

Vid experimentstudien syntes ett liknade rörelsemönster som vid observationen. Målaren var 
mer styrd i sin rörelse men arbetade trots det med en stor del av kroppen för att lösa uppgiften. 
Även här hamnade handleden vid kortare tillfällen i skadliga ytterlägen men endast under 
kortare stunder.  

Resultateten behandlas fortsättningsvis utifrån de fyra frågeställningarna. Dessa är: 

Frågeställning 1 –  Vilken form på penselns skaft är bäst för användaren utifrån 
ergonomiska aspekter vid användandet av lackpenseln? 

Frågeställning 2 – Vilket grepp använder sig målarna av när de arbetar med lackpenslar? 

Frågeställning 3 – Utifrån ergonomiska aspekter, vilken form föredrar målarna på en 
lackpensel? 

Frågeställning 4 – Påverkar penselns form användarens möjlighet till att använda en bra 
ergonomisk arbetsställning?  

4.1 Vilken form på penselns skaft är bäst för användaren utifrån 
ergonomiska aspekter vid användandet av lackpenseln? 
Utifrån den observerade situationen som studerades är det svårt att dra några direkta slutsatser 
om vilken form på penselskaft som är mest fördelaktigt med tanke på användarens ergonomi.  

Utifrån målarnas egen utvärdering var det en pensel som utkristalliserade sig som en bra pensel 
hos samtliga målare. Det var penseln nummer fem. Ytterligare två penslar stack ut som bättre 
penslar än bäversvansen hos fyra av fem målare. Dessa penslar var nummer tre samt nio.  

De kommentarer som målarna fällde om de penslar som upplevdes som de mest sköna 
handlade mycket om att de kändes bra i handen och att de var sköna. Ytterligare en egenskap 
hos penslarna som målarna lyfte fram som fördelaktig var att penseln gick att variera och att 
greppet gick att flytta. Även att penseln rullar bra i handen och ligger avslappnad i handen lyftes 
fram som positivt. 

Resultaten från experimentstudien visade på snarlika resultat i rörelseanalysen för samtliga 
penslar. Resultatet visas i form av grafer där de olika vinklarna i den undersökta leden anges i 
grader i y-led medan x-led visar var i rörelsecykeln rörelsen är. Se exempelgraf i bild nummer 
41. Samtliga grafer finns i bilaga 6. Punkten 0 i x-led är i början av rörelsecykeln medan 50 är i 
mitten av rörelsen, där rörelsen vänder, och slutligen 100 är i slutet där rörelsecykeln avslutas. 
Resultatet presenteras i de tre dimensionerna i rummet, X-, Y- samt Z-led. Varje penselskaft 
representeras av en färg enligt följande: svart graf visar pensel nummer ett, blå graf pensel 
nummer tre, grön graf pensel nummer fem samt röd graf pensel nummer nio.  
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Figur 41: Exempelgraf. Rörelseutslag i armbågsled vid målning sida till sida i låg position. 
Färgerna representerar olika penselskaft enligt följande: svart graf visar pensel nummer ett, blå 
graf pensel nummer tre, grön graf pensel nummer fem samt röd graf pensel nummer nio.   

 

Det skelett som modellerades upp vid bearbetningen av rådata bidrog till att öka förståelsen av 
hur rörelsen såg ut. Modelleringen genererade en rörlig animerad film av resultatet. Stillbilder 
plockas också ut. Ett exempel på stillbild där resultatet av målarens rörelseutslag presenteras 
visas i figur 42. 

 

Figur 42: Resultat från modellering där olika ledvinklar syns. 
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Ingen större avvikelse mellan de olika skaften i de olika graferna förelåg. Det innebär att 
målaren hade ett snarlikt rörelsemönster med alla fyra penselskaft. I vissa grafer kan man se 
tendenser till att någon pensels kurva är förskjuten i relation till de andra kurvorna. Likaså kan 
man se en tendens till att ett mindre rörelseutslag med en pensel görs. Exempel på kurvor där 
dessa bägge situationer förekommer är i figur 43. Förskjutningen syns i x-dimensionen med blå 
graf (pensel nummer tre) medan det mindre rörelseutslaget syns i y-dimensionen med röd graf 
(pensel nummer nio). Dessa skillnader är dock små och fler undersökningar och analyser bör 
genomföras innan några säkra slutsatser kan dras. Skillnaden mellan de olika graferna i det 
redovisade materialet är så små att en djupare analys av detta material inte är relevant i denna 
pilotstudie. 

Tre grafer har valts ut för att representera varje led och visar de små skillnaderna i rörelser. 
Dessa grafer redovisas i figur 43, 44 och 45. Samtliga resultat i form av grafer med rörelser i 
handled, armbågsled samt axelled redovisas i bilaga 6. 

 

 

Figur 43: Rörelseutslag i handled vid målning sida till sida i låg position. Färgerna 
representerar olika penselskaft enligt följande: svart graf visar pensel nummer ett, blå graf 
pensel nummer tre, grön graf pensel nummer fem samt röd graf pensel nummer nio. Rörelsen 
beskrivs i både X, Y samt Z-led. 
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Figur 44: Rörelseutslag i armbågsled vid målning upp och ner i hög position. Färgerna 
representerar olika penselskaft enligt följande: svart graf visar pensel nummer ett, blå graf 
pensel nummer tre, grön graf pensel nummer fem samt röd graf pensel nummer nio.   

 

Figur 45: Rörelseutslag i axelled vid målning upp och ner i hög position. Färgerna 
representerar olika penselskaft enligt följande: svart graf visar pensel nummer ett, blå graf 
pensel nummer tre, grön graf pensel nummer fem samt röd graf pensel nummer nio. 
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Resultatet av EMG-studien visade inte några större skillnader i resultat för de olika penslarna.  
Att dra någon slutsats om vilken penselform som är bäst med tanke på mängd muskelaktivitet 
är därmed svårt. Möjligen finns det en antydan på att pensel nummer tre kräver mer 
muskelaktivitet i tummen hos användaren. Detta indikerar att målaren håller hårdare i penseln 
alternativt jobbar mer med tummen för att utföra samma arbete med pensel nummer tre. En 
av fyra registrerade EMG-grafer för tummen återfinns i figur 46. Den blå grafen representerar 
pensel nummer tre, vilken har en något tätare och högre EMG-frekvens i relation till övriga 
grafer. 

 

Figur 46: Registrerade EMG-värden i höger tumme vid målning vertikalt och högt upp. Svart 
graf visar pensel nummer ett, blå graf pensel nummer tre, grön graf pensel nummer fem samt 
röd graf pensel nummer nio. 

 

Samtliga resultat med mätningar från tummens muskelaktivitet återfinns i bilaga 7. Samtliga 
registrerade EMG-kurvor vid målning sida till sida vid målning i hög position återfinns även de 
i bilaga 7. Resultatet från även den låga positionen, målning sida till sida samt både höga och 
låga positionen med målning upp och ner, gav så gott som lika resultat mellan de olika 
penselskaften. Dessa grafer återges inte i arbetet. 
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4.2 Vilket grepp använder sig målarna av när de arbetar med 
lackpenslar? 
Till största delen använde sig målarna av tumvecksgreppet vid observationerna. En 
sammanställning av de nyttjade greppen återfinns i figur 47. Det näst vanligaste greppet som 
användes var kraftgreppet.  

De övriga grepp som användes nyttjades endast mycket korta stunder och här återfinns 
plockgreppet samt nyckelgreppet. 

 

Figur 47: Procentuell fördelning mellan de grepp som fokusgruppen använde sig av. 

 

Det finns ett litet samband mellan de olika formerna på penslarna och vilka grepp de greppas 
med. Skaft nummer ett, två, tre, fem, sex samt nio greppades samtliga på ett likande sätt. 
Kroppens rörelsemönster kom därför även i dessa fall att bli densamma. Skaft nummer fyra, 
sju samt åtta är alla konstruerade på ett litet annorlunda sätt och uppmanar med sin design 
användaren att använda ett kraftgrepp. De olika målarna hanterade därför dessa penslar utifrån 
detta och tenderade därmed att använda sig av kraftgrepp i större utsträckning på dessa 
penselskaft. Vid mycket korta stunder användes även kraftgreppet till pensel nummer fem. 
Trots att kraftgreppet används mer frekvent på vissa penslar så är tumvecksgreppet fortfarande 
det mest använda greppet på samtliga penslar. De korta stunder där plockgreppet användes så 
var det med pensel nummer fyra samt nio. När nyckelgreppet användes var det med pensel 
nummer fem, sju samt nio.  

  

Tumvecksgrepp 
89,73%

Nyckelgrepp 0,09%

Kraftgrepp 9,93%

Plockgrepp 0,26%

Typ av grepp
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4.3 Utifrån ergonomiska aspekter, vilken form föredrar målarna på en 
lackpensel? 
Den utvärdering där målarna själva skattade penseln gav ett tydligt resultat. Detta återges i 
tabell 3. I tabellen redogörs för hur många av målarna som betygsatte de olika penslarna i de 
olika kategorierna, sämre, lika bra samt bättre än referensobjektet bäversvansen, studiens 
pensel nummer ett. 

Tabell 3: Sammanvägt resultaten från målarnas egen skattning av de olika penselskaften. 

              Utvärdering  

 
Penselnummer  

Sämre Lika bra Bättre 

2 1 2 2 

3 1 - 4 

4 4 - - 

5 - - 5 

6 1 4 - 

7 4 1 - 

8 4 1 - 

9 1 - 4 

 

4.4 Påverkar penselns form användarens möjlighet till att använda en 
bra ergonomisk arbetsställning?  
Utifrån den observation som låg till grund för studien går det inte att dra någon slutsats om att 
formen har någon inverkan på användarens möjlighet att använda en bra ergonomisk 
arbetsställning. Då analysen av fokusgruppen vid observationen begränsade sig till att enbart 
fånga upp större rörelseutslag kunde inte några slutsatser dras.  

I observationerna syntes en tendens till att en målare använde sin handled i större utsträckning 
än de andra gjorde. Denna målare hade ett större rörelseutslag, vilket gör att handen kommer 
längre ifrån den funktionella utgångsställningen. Samme målare hade också en högre 
rörelsehastighet i handleden. Rörelsemönster hos denna målare går igen oavsett vilken form på 
penseln hen arbetar med. Det finns därför ingen korrelation mellan rörelsemönster och form 
utan rörelsemönstret är istället unikt för just denna målare. 

De resultat som laboratoriestudien gav visar att det inte är någon nämnvärd skillnad mellan de 
olika penslarna. Rörelsemönstret i målarens leder påverkas inte nämnvärt av formen utan är 
mycket likt oavsett vilken pensel hen arbetar med. Möjligen finns tecken på att pensel nummer 
tre gav ökad muskelaktivitet i tummen men i detta skede är dessa resultat osäkra, och fler 
studier krävs för innan säkra samband kan dras. För övrigt kan inte laboratoriestudien visa att 
formen påverkar användarens möjlighet att använda en bra ergonomisk arbetsställning. 

Resultatet från målarnas egen utvärdering både i form av betygssättning och spontana 
kommentarer visar att ett samband mellan form och ergonomi föreligger. I målarnas 
kommentarer som återfinns i bilaga 4 påpekar någon målare att vissa former till exempel gav 
upphov till kramp. Detta vittnar om att vissa penslar ger en sämre förutsättning för ett 
ergonomiskt arbetssätt. Enligt målarna finns det därmed ett samband mellan grepp, form samt 
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ergonomi. De olika formerna gav olika bra ergonomiska förutsättningar att använda 
precisionsgrepp. 

Vidare går det att utläsa från målarnas kommentarer att de kände av visst obehag i exempelvis 
muskulatur vid användning av vissa penselskaft. Det gällde framförallt pensel nummer tre, fyra, 
sex och sju där målarna angav främst kramp och trötthet i händerna som orsak till att penseln 
kändes sämre. Andra av målarna fällda kommentarer som fångades upp var att skaften var för 
tjocka och klumpiga, detta gällde pensel nummer sju. En målare nämnde att hen kände sig för 
styrd av kurvorna i pensel nummer två. Detta visade därmed att pensel nummer två inte 
passade just denne målares hand. Ytterligare negativa kommentarer som förekom var att 
penslarna var för tunna, för vassa eller bara osköna. Alla dessa kommentarer och upplevelser 
från användarna indikerade att inte alla penslarna kan hanteras på ett ergonomiskt optimalt 
sätt. Samtliga kommentarer återfinns i bilaga 4. En sammanställning av kommentarerna 
återfinns i tabell 4.  
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Tabell 4: Sammanställning av målarnas spontana kommentarer. 

 Pensel nummer Frekvens 

Möjlighet att flytta grepp/variation/rullar 
bra 

 

2 3 

3 1 

5 1 

6 1 

9 1 

Ligger bra i alla vinklar 5 1 

För tjockt skaft/klumpig 7 2 

8 2 

Bra längd 9 1 

För styrd av kurvor 2 1 

Ger kramp/kämpa för att hålla fast 

 

3 1 

4 2 

6 1 

7 1 

Ligger avslappnad i handen 5 1 

Skön att hålla i/känns bra 2 1 

3 1 

5 3 

7 1 

9 2 

För kort 3 1 

För tunn/smal 4 2 

6 1 

Vassa kanter 9 1 

Oskön 4 1 
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4.5 Slutligt resultat 
Utifrån själva observationerna är det svårt att som observatör dra några direkta slutsatser om 
vilka former på penselns skaft som är optimala utifrån användarens ergonomi. Detta beror på 
att målarna hanterar merparten av penslarna på ett liknande sätt oavsett form. Undantaget är 
de penselskaft (i synnerhet nummer sju, men även till viss del nummer fyra samt åtta) som 
direkt är konstruerade för att greppas med ett kraftgrepp. I dessa fall greppas penslarna därför 
oftare med kraftgrepp men på grund av uppdragets natur användes ändå tumvecksgreppet till 
större del även här. 

Det snarlika rörelsemönstret hos målarna vid observationen oavsett form på pensel verifieras 
genom laboratoriestudien. Rörelseanalysen gav liknande resultat med endast små avvikelser i 
ledrörelser oavsett form på penseln. EMG-analysen visar att skillnaden även i muskulär 
aktivering var små. Det finns indikationer på att en penselform genererade högre 
muskelaktivitet i tummen men dessa avvikelser är små och bör studeras noggrannare innan 
någon tydlig slutsats kan dras.  

Vid målarnas egen utvärdering av formen på penseln blev det mer tydligt hur formen på skaften 
påverkade målarnas ergonomi och känsla vid målningen. Målarna kunde relativt enkelt 
utvärdera penselns form och göra en bedömning om penseln fungerade bättre eller sämre än 
bäversvansen. I många fall kunde dessutom målarna ge spontan feedback till hur formen 
påverkade kroppen. Denna feedback involverade främst hur handen påverkades av formen. I 
bilaga 3 återges spontana kommentarer kring de olika penslarna. 

Utifrån målarnas kommentarer var det ett par egenskaper som bör lyftas fram som viktiga för 
ett ergonomiskt handtag. Dessa är: det ska vara möjligt att variera grepp, den ska ligga bra i alla 
vinklar och formen skall inte styra för mycket. Gällande skaftet bör det varken vara för tjockt 
eller för tunt utan det ska ligga bra i handen. Vidare bör skaftet inte ha några vassa kanter eller 
vara för kort så det slutar i handen. Avslutningsvis lyfts egenskapen att den ska ligga avslappnad 
i handen fram som viktig.  

När det gäller grepp som målarna föredrar att arbeta med i situationen med lackpenslen så är 
det tumvecksgreppet. Detta grepp dominerar klart och används i närmre 90% av tiden. Näst 
vanligast är kraftgreppet som nyttjades till nästan 10% av tiden. Även plockgrepp samt 
nyckelgrepp förekom men i mycket liten utsträckning. 

Det sammanvägda resultatet blir därför att det kan finns skillnader mellan de olika formerna 
på penslarna i hur de påverkar användarens ergonomi. Som utomstående observatör eller 
genom rörelseanalys med mätinstrument kunde ingen skillnad mellan de olika formerna 
upptäckas. Mätning av muskelaktivitet gav heller inte det några tydliga svar på om en skillnad 
förekommer.  Användarens egen upplevelse ger däremot en tydlig indikation på att det trots 
allt är en skillnad. Detta visar på att människan har ett eget väl utvecklat feedbacksystem som 
ger återkoppling av vad som känns bra respektive mindre bra.  
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5 Analys 
Vid analys av målarnas rörelsemönster syns ett komplext samspel mellan flera ingående delar. 
Målarens teknik, penselskaftet utformning, handledens, armbågsledens, axelledens samt 
ryggens rörelser, hela kroppens böjning samt benens rörelse är alla viktiga delar i detta 
komplexa system. 

Analysen sker utifrån de fyra frågeställningarna. Dessa är: 

Frågeställning 1 – Vilken form på lackpenselns skaft är bäst för användaren utifrån 
ergonomiska aspekter? 

Frågeställning 2 – Vilket grepp använder sig målarna av när de arbetar med lackpenslar? 

Frågeställning 3 – Utifrån ergonomiska aspekter, vilken form föredrar målarna på en 
lackpensel? 

Frågeställning 4 – Påverkar penselns form användarens möjlighet till att använda en bra 
ergonomisk arbetsställning? 

5.1 Vilken form på lackpenselns skaft är bäst för användaren utifrån 
ergonomiska aspekter? 
Både observationen samt rörelseanalysen visade att målarna hade ett likartat rörelsemönster 
oavsett hur många gånger rörelsen upprepades, vilken riktning som målaren målade i eller form 
på penseln. Möjligen hade resultatet varit ett annat om studien genomförts på en grupp 
amatörer istället för professionella. Det skulle kunna vara så att de professionellas erfarenhet 
med många timmars målande spelar in och gör att rörelsen vid måleriarbetet för dem blivit 
automatiserat och helt oberoende av penselns form. 

Som nämnts i det teoretiska ramverket så är statisk belastning skadligt för kroppen. Därför är 
det positivt att se målarnas rörelsemönster som till stor del, i de större rörelserna, är mycket 
dynamiska. Mer eller mindre hela kroppen är engagerad vid arbetet. Vidare står även beskrivet 
i det teoretiska ramverket att ett arbete som utförs med höjda armar medför statisk belastning 
på skuldrorna. Detta arbetssätt är ett rörelsemönster som återkommer hos samtliga målare, 
mycket på grund av den målaruppgift som ges. Detta belastande statiska arbete har inget 
samband med de olika penslarna. Problemet måste lösas utifrån rätt planering av 
arbetsuppgifterna med variation i arbetshöjd samt avbrott med regelbunden vila.  

Som nämns i resultatet så är det en av målarna som tenderar att låsa fast kroppen i mer 
specifika vinklar i exempelvis armbågsleden. Detta ger hen ett mer statiskt arbetssätt. Här är 
återigen rörelsemönstret inte kopplat till de olika formerna på penslarna utan till en specifik 
persons rörelsemönster. Denna persons rörelsemönster skulle på sikt, om variation i form av 
andra arbetsuppgifter inte förekommer, ha en negativ inverkan på målarens ergonomi. 

Målarnas egen utvärdering gav en annan och kompletterande bild till studien. I denna 
subjektiva utvärdering använde målarna sig av sina erfarenheter för att göra en bedömning. 
Erfarenhet samt vanan att arbeta med olika penslar skulle kunna påverka resultatet. Människan 
och hens relation till objekten blir här en central del i målarens upplevelse. Huruvida resultatet 
påverkar till det bättre eller sämre är inte utrett. Pensel nummer fem som är en pensel som 
varken författarna eller målarna enligt egen utsago tidigare sett på marknaden upplevdes av 
samtliga målare som positiv. Detta var något målare påpekade i de spontana kommentarerna. 
Målare C uttrycker det som ” Ser konstig ut men känns bra”. Detta visar på att en för målarna 
ny form inte behöver innebära något negativt eller att endast de penslar som hen är van vid är 
de som förespråkas.  

I de spontana kommentarerna kunde målarna väl beskriva vad det var som gjorde att formen 
på penseln kändes bättre eller sämre. Dessa beskrivningar sammanföll till stor del med 
uppgifterna i det teoretiska ramverket om hur ett bra verktyg ska se ut. Målarna bedömde 
penslarna utifrån det arbete som skulle utföras och som snarare krävde precisionsgrepp än 
kraftgrepp. Arbetsuppgiftens art medförde att det grepp som föredrogs var tumvecksgrepp. 
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Ändå testade sig målarna fram, framförallt med vissa grövre penselskaft. Detta var för att se om 
exempelvis kraftgreppet kunde hantera arbetsuppgiften på ett tillfredställande sätt. Dessa 
tester blev dock inte långvariga till följd av arbetets natur utan målarna föll tillbaka till 
tumvecksgreppet ganska så snart. Detta sammanfaller mycket väl med de teorier som beskrivs 
i det teoretiska ramverket. Ett verktyg som ska medge precision bör vara tunnare till sin natur 
än ett verktyg där kraftgrepp är att föredra. Målarna ansåg att vissa penslar i studien var för 
långa medan andra var för korta. Även här stämmer det med beskrivningen i det teoretiska 
ramverket över hur långt verktygets skaft bör vara. När det gäller skaftet så finns det beskrivet 
att handtaget ej bör sluta i handen och på så sätt orsaka tyck i handflatan. Även detta var något 
målarna vittnade om framförallt i fallet med pensel nummer tre där målare A beskriver ” Om 
den skulle vara ett par centimeter längre skulle det vara en mycket go pensel”. 

Möjligheten att variera greppet lyfts även fram av målarna som en positiv egenskap, vilket också 
sammanfaller med kriterierna för en god ergonomi. När det gäller variationen av grepp så 
uttrycker två av målarna att pensel nummer fem ”rullar bra i handen” samt ”ligger bra i alla 
vinklar”. Vidare står det att läsa i kriterierna för god ergonomi att eventuella styrande former 
på verktyget måste passa användarens hand. De flesta målare upplevde att pensel nummer två 
var flexibel men i fall med målare B så sammanföll dessa styrande former inte med målarens 
hand. För just denna målare upplevs därmed detta handtag som icke skönt och därmed 
oergonomiskt.  

5.2 Vilket grepp använder sig målarna av när de arbetar med 
lackpenslar? 
Till följd av de situationer som skall målas väljer målarna att till stor del använda sig av ett 
precisionsgrepp närmare bestämt tumvecksgreppet. Detta grepp är det grepp som föredras vid 
denna typ av målning där precision är en viktig del. Det är ett tydligt exempel på den relation 
mellan kraft och precision som beskrivs i teorin. När formen på penseln på grund av sitt tjockare 
skaft gjorde det svårare för målaren att fatta penseln med precisionsgrepp, tenderade målaren 
att i större utsträckning prova kraftgreppet på dessa penslar. Framförallt handlade det om 
momenten när färgen kletades ut för att sedan, när precision krävdes, åter igen fatta penseln 
med precisionsgrepp. Detta ledde till att dessa penslar med tjockare diameter upplevdes 
klumpigare. Detta stämmer väl överens om det teoretiska ramverk som beskriver att ett 
precisionsverktyg bör ha en tunnare diameter än ett kraftverktyg.  

Detta sätt att hantera penslarna på visar att målarna försöker använda ett grepp som både 
passar typen av uppdrag och penselns form. I vissa fall är det enklare för målaren att hantera 
bägge parametrarna och det är då uppdrag och formen på penseln stämmer överens. I andra 
fall som med penslarna nummer fyra, sju och åtta, väljer målaren mellan rätt grepp för 
uppdraget eller rätt grepp för penselns form. Överlag väljer målarna att greppa penseln med 
precisionsgrepp, då de ställs inför detta val. Detta visar på att valet oftare görs till förmån för 
typ av måleriuppdrag. 

Målarnas olika sätt att hantera penslarna kan ha att göra med deras olika förutsättningar vad 
gäller handstorlek. Som beskrivits i det teoretiska ramverket är det viktigt att tjockleken på 
skaftet anpassas till användarens handstorlek. Målarna i studien har olika storlekar på 
händerna och därför kan målarens egen handstorlek spela in när det gäller hanteringen av 
penseln. En målare med stor hand har bättre förutsättningar att greppa en pensel med tjockare 
diameter i ett tumvecksgrepp än en målare med liten hand. Detta skulle i sin tur kunna ha en 
inverkan på målarens val av grepp. 

Plock- samt nyckelgreppet som endast användes under korta stunder var inga aktiva val från 
målarna sida i den bemärkelse att de valde att inte stanna i dessa grepp någon längre stund. 
Istället upplevdes dessa grepp endast som ett trevande på vägen i ett försök i att hitta ett skönt 
och för uppgiften lämpligare grepp.  

5.3 Utifrån ergonomiska aspekter, vilken form föredrar målarna på en 
lackpensel? 
Som redogjort för i resultaten så är det en pensel som samtliga målare framhåller som bättre 
än referensobjektet. De egenskaper som målarna lyfter fram med denna pensel som bra är att 
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den rullar bra i handen, den ligger bra i alla vinklar och att handen kan vara avslappnad under 
arbetets gång.  

Mycket av de egenskaper som framhävs handlar om möjligheten till variation. I det teoretiska 
ramverket lyfts variation fram som en viktig egenskap då variation motverkar statiskt arbete. 
En målare nämner också att eftersom den går att rulla så behöver handen inte vända penseln i 
samma utsträckning. Detta skulle eventuellt innebära att mindre mängd muskelkraft går åt vid 
arbete med en pensel av denna typ. Då handen kan arbeta mer avslappnat borde en mindre 
mängd muskelkraft användas vid arbete med denna pensel. 

Pensel nummer tre och nio upplevs av fyra av de fem målarna som bättre än referensobjektet. 
Även med dessa penslar är det variationen som lyfts fram som positivt via de spontana 
kommentarerna. Någon målare uttrycker det som att variationen ger möjlighet att motverka 
trötthet i handen.  

Även de negativa egenskaperna som målarna lyfter fram kan det vara idé att studera närmare. 
I det teoretiska ramverket diskuteras olika diameter på skaft för handhållna verktyg. Diametern 
på skaftet är något som flertalet målare nämner i de spontana kommentarerna. De penslar som 
har tjockare diameter anser de flesta målarna vara för klumpiga för att hantera tillsammans 
med det givna uppdraget. Målarna säger att de har svårigheter med att greppa penslarna med 
det precisionsgrepp som fordras i den aktuella målarsituationen.  

Även för smala och för tunna penslar upplever målarna som negativt. Även det stämmer väl 
överens om de teorier som presenteras i det teoretiska ramverket. I utvärderingen av de olika 
penslarna anger målarna att det finns samband mellan en tunn diameter på skaftet, krav på 
hårdare grepp, krampkänsla och trötthetskänsla. Detta skulle kunna förklaras med det som 
redogörs för i avsnittet om statiskt arbete. Ett arbete som utförs för att hålla fast något statiskt 
innebär att blodtillförseln i arbetande muskeln begränsas vilket på sikt kan ge 
muskelutmattning och besvär.  

Även längden på skaftet nämns både hos målarna och bland de teorier om vad som 
kännetecknar ett bra verktyg. Ett handtag bör enligt gängse rekommendationer inte sluta i 
handen då änden kan skära in i handflatan. Just detta obehag sa sig en målare uppleva under 
testet. När det gäller den övre längdgränsen för handtagsrekommendationer så avser de 
primärt de verktyg som kräver kraft. De handtag som undersöks i studien och som främst är 
designade för ett kraftgrepp eller för att nå längre bort har därmed ingen fördel av sin längd vid 
studiens måleriarbeten. Istället upplevs dessa penslar som för långa av målarna. 

Slutligen när det gäller handtagets profil så hänger önskvärd profil samman med de egenskaper 
som önskas hos en pensel. I utvärderingen nämner en målare att det är positivt att skaftet rullar 
i handen. Är detta en önskvärd egenskap bör handtagets profil vara cirkulär enligt det teoretiska 
ramverket. Trots den önskade profilen upplevde målaren att skaftet rullar bra i handen även 
om den aktuella profilen var elipsformad. Enligt de tidigare redovisade teorierna bör till 
exempel en elipsformad profil användas om det finns behov av att känna riktning. I 
observationen uttryckte målarna det med att vissa penslar ligger bra i alla vinklar och möjliggör 
styrning. Även frånvaron av styrning lyfte en målare upp som något negativt hos de undersökta 
skaften. Den profil som bör undvikas och som även en målare i studien framhöll som negativ 
är kantiga profiler. Kantiga profiler riskerar att ha vassa kanter som kan skära in i målarens 
hand på ett obekvämt sätt. 

5.4 Påverkar penselns form användarens möjlighet till att använda en 
bra ergonomisk arbetsställning? 
Penselns form påverkar användarens möjlighet till att använda en bra ergonomisk 
arbetsställning på ett sätt. Detta hänger samman med vilka grepp penselns form medger. I de 
fall då penselns diameter är tjock får målarna svårare att hantera penslarna på ett 
tillfredställande sätt med samtliga grepp.  

I de större rörelserna kunde studien inte påvisa någon större skillnad mellan de olika formerna. 
När det gäller att arbeta nära kroppen, som lyfts fram i det teoretiska ramverket som en viktig 
faktor för att upprätthålla en god ergonomi så är den inte alls relevant för de olika formerna. 
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Inga former på penslarna ger bättre förutsättningar än någon annan att arbeta nära kroppen 
och med korta hävstänger. 

När det gäller möjligheten att undvika arbete med hand och armbåge ovanför skuldran borde 
det finnas en skillnad mellan de olika formerna. En pensel med ett längre skaft borde ge bättre 
förutsättningar att arbeta med hand respektive armbåge längre ner. Detta var dock inget som 
kunde ses i studien. När det gäller armbågens position i relation till övriga kroppen så styrs den 
i stor utsträckning av den måleriuppgift som är given. I studien skulle målarna hantera arbete 
ovanför huvud och beroende på var på skaftet målaren väljer att greppa penseln kan handens 
och därmed även armbågens position sänkas till viss del. 

Under större delen av studien befann sig målarnas händer i sin funktionella utgångsposition 
och var som tidigare konstaterats oberoende av penselns form. Handleden tenderar att hamna 
i ytterlägen med flexion och extension vid främst vissa arbetshöjder. Målarnas sätt att hantera 
dessa höjder skiljer sig åt. Vissa målare har en tendens att oftare arbeta med en extenderad 
handled, vilket vissas i figur 48. Två målare undviker detta ytterläge i handleden oftare genom 
att sätta sig ner på huk. Ytterligare ett sätt att hantera detta är att byta grepp på penseln. Genom 
att övergå från tumvecksgreppet till kraftgrepp förändras även handledens position. Handleden 
hamnar då i en position som är närmre den neutrala positionen. Handleden med sin förändrade 
position återges i figur 49. I det teoretiska ramverket talas det om att vinkeln bör vara 100–110◦ 
grader mellan handtag och handled. Vinkeln i figur 49 blir något större men totalt sett så är 
positionen mer gynnsam i figur 49 än i figur 48.  Detta sätt att hantera penslar och grepp är inte 
beroende av vilket skaft som används. Återigen kan konstateras att rörelsemönster är specifikt 
för olika målare och har att göra med vilken teknik de använder och inte vilken form penseln 
har.   

 

Figur 48: Målare med handled i en extenderad position. 

 

 

Figur 49: Målare med neutral position i handled. 
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När det gäller hastighet på rörelsen i handleden så finns det inga samband mellan  penselns 
form och hastighet i rörelsen. Som nämnts i resultatet handlar hastigheten mer om specifika 
målares tekniker än om redskapets form. 

Tyngdpunkten i verktyget är något som inte bara experterna framhåller som betydelsefullt utan 
något som även nämns i de spontana kommentarena från målarna. Balansen i penseln nämns 
under obeservationen som en betydelsefull faktor. Enligt teoretiskt ramverk bör tyngdpunkten 
för ett handhållet verktyg ligga så nära handleden som möjligt. Detta är lite svårare att hantera 
vid måleriarbetet eftesom tyngdpunkten befinner sig på olika ställen beroende på om penseln 
innehåller färg eller ej. Beroende på bortsinlagans egenskaper i form av hur mycket färg den tar 
upp och dess storlek så påverkas balansen i olika stor utsträckning. Ett annat problem med 
tyngdpunkten och balansen under målning är att denna förändras kontinueligt i takt med hur 
mängden färg i penseln förändras. Denna förändring i tyngdpunkten var inget målarna 
kommenterarde och det kan eventuellt bero på att förändringen var så pass liten med 
lackpenselarna att den spelar mindre roll. 

Flera av de situationer som lyfts fram i det teoretiska ramverket som skadlig vid arbete med 
handverktyg förekommer då och då under kortare stunder hos målarna under studiens gång. 
Mellan dessa uppkomna situationer och de olika formerna på penslarna finns det ingen 
korrelation. Istället får de uppkomna situationerna anses vara oberoende av formen. 

Den checklista som presenteras i det teoretiska ramverket vittnar om ergonomins komplexitet. 
Att bara studera en eller ett fåtal parametrar är svårt. Många faktorer spelar istället roll och 
bidrar tillsammans till en helhet. Rörelsemönster och teknik för den unike målaren har stor 
påverkan. Likaså spelar målarens förutsättningar med handstorlek och eventuella 
rörelsebegränsningar roll. Målarnas kommentarer vittnar om en medvetenhet och att målarna 
under arbetets gång registrerar och känner av många av de faktorer som är av betydelse för 
ergonomin.   

5.5 Analys av bortfall 
Som nämnts tidigare i rapporten så inträffade incidenter med två olika penslar vid 
observationen. De bägge penslarna gick sönder där handtaget monterats ihop med bleck och 
borst och föll helt enkelt isär. Detta påverkar resultatet så till vida att den ena penseln inte 
kunde utvärderas. Den pensel som föll sönder tidigt under målarens arbete var pensel nummer 
fyra. Detta ledde till att försöket med denna pensel hos denna målare fick avbrytas. Den andra 
incidenten skedde med pensel nummer sju. Denna pensel föll sönder för en målare precis i 
slutet av försöket. Trots detta och i samråd med författarna valde denna målare att utvärdera 
penselns form. Målarens främsta motivering till att trots allt genomföra utvärderingen var att 
hen redan hade bestämt hur hen skulle utvärdera formen. Målaren menade att ytterligare en 
stunds målning inte skulle påverka resultatet av utvärderingen så hen skulle utvärderat penseln 
på något annat sätt.  

Även vid experimentstudien föll ett par resultat bort till följd av fel vid registreringen. Felet 
berodde på att reflexbollarna försvann utanför kamerornas synfält varpå någon korrekt 
registrering inte kunde ske. Fullständiga mätvärden erhölls ej för positionerna 
wrist_sidetoside_low samt sholder_updownup_low. Bägge dessa grafer återfinns i bilaga 6. 
Felvärdena i dessa grafer syns tydligt från rörelsmätningen i form av kraftiga avvikelser i 
grafernas mönster. Denna frånvaro av delresultat bedöms inte ha påverkat det slutliga 
resultatet utan endast dessa delmätningar.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Målarens situation är komplex med många ingående arbetsmoment. Lackpenseln är bara ett i 
raden av redskap som påverkar målarens arbetsmiljö. En av denna studies utmaningar har varit 
att definiera de arbetsmoment som vanligen förekommer med lackpenseln. Arbetsmomenten 
hänger även samman med de grepp samt rörelser som utförs med penseln, vilka skall 
återskapas i studien.  

6.1 Metoddiskussion 
Den metod som valdes i denna studie fungerar på många sätt i ett inledande skede när det 
kommer till att närma sig ett nytt forskningsområde med många vita fläckar.  

Normalt sett designas varje penselmodell i ett sammanhang där flera olika egenskaper alla är 
beroende av varandra. Därför kan det vara riskfyllt att lyfta ut enstaka variabler och enbart 
laborera med dem. När en ny pensel designas tas hänsyn till flera saker. Det innebär att till 
exempel beroende på form och storlek måste hänsyn även tas till yta, hårdhet i material med 
mera. Vad gäller yta och den taktila känslan så är den inte alltid av så stor betydelse för målaren 
i det vardagliga arbetet. Dels använder vissa målare handskar under arbete och dels fylls 
penselns skaft med färg allt eftersom den används. Naturligtvis varierar dessa faktorer från 
målare till målare. Då detta är en inledande studie för att studera hur penseln påverkar sin 
användare kan det trots denna interaktion vara idé att försöka renodla dessa olika egenskaper 
och undersöka dem en i taget. Vetskapen om att de påverkar varandra måste trots det hanteras 
och bedömas för den som har som ambition att utveckla en pensel.  

Valet att genomföra en observation gav studien en unik möjlighet att på avstånd studera hur 
målaren agerade under sitt arbete. Detta visade sig vara en väl lämpad metod för att se vilka 
grepp som användes och hur de olika målarna tog sig an uppgiften. Vad metoden däremot inte 
lämpade sig till att ge svar på var hur målarens ergonomi påverkades av de olika skaften. Att 
som lekman kunna göra en bedömning endast genom att analysera de rörelser som 
dokumenterats via videoinspelning visade sig vara mycket svårt. Anledningen till att det 
insamlade materialet var bristfälligt var att det endast gav möjlighet att se variation i större 
rörelser. Oavsett form på penselns skaft använde de olika målarna samma typ av 
rörelsemönster. Avgörande för att få fram resultat som gav svar på de olika penslarnas form i 
relation till ergonomi blev därför målarnas utvärdering. Utvärderingen lyckades fånga in den 
nyansskillnad som fanns i de olika modellerna på skaft och huruvida de upplevdes bekväma 
eller ej. Värderingen gav ett subjektivt resultat som icke är att förringa.  

Antalet målare som ingick i studien kan diskuteras.  Kroppen är ett viktigt redskap till målaren 
och alla kroppar har olika förutsättningar. Det innebär att målarna som tillfrågas utgår från sin 
egen kropp, sina erfarenheter och vad som fungerar för hen. Krämpor, skador samt olika 
storlekar på kroppsdelar ger alla en ytterligare dimension och som kan påverka upplevelsen av 
vad som är skönt. Av denna anledningen, att ingen målare helt är den andra lik, skulle antalet 
målare i fokusgruppen kunna ifrågasättas. En större fokusgrupp skulle därför vara önskvärt 
men ställer också krav på en mer omfattande studie eftersom mängden rådata ökar avsevärt 
och kräver adekvat tid för analys.  

En annan nackdel med denna studies upplägg är hur urvalet till fokusgruppen genomförts. Som 
redogjorts för tidigare har ett bekvämlighetsurval använts. Förvisso består den grupp som ingår 
i bekvämlighetsurvalet av en stor spännvidd med olika erfarenheter och bakgrund. Likaväl 
skulle studien kunna bli mer allmängiltig och resultatet skulle kunna generaliseras på en större 
grupp om urvalet använt sig av slumpmässigt urval av en större fokusgrupp.  

I experimentstudien har endast ett begränsat antal penslar undersökts. Trots att en selektion 
genomförts håller studien en fortsätt hög kvalitet. De penslar som målarna enligt sin egen 
utvärdering upplevde som oergonomiska valdes bort. Det antagande som görs i studien är att 
de bortvalda penslarna även skulle ge sämre resultat i experimentstudien. Möjligen hade en 
större skillnad i både rörelsanalysen och i mätvärde för muskelaktivitet erhållits om samtliga 
penslar hade undersökts. Kanske hade penselns form spelat roll trots allt, kanske inte. I denna 
studie ansåg författarna att det var viktigare att komma närmare och undersöka en form på en 
penseln som känns bra, än att undersöka en form som redan från början känns fel hos 
användarna. 
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Analys av resultat genomfördes i de fall då det var möjligt av bägge författarna. Detta gav en 
bättre reliabilitet till studien då två personer bör kunna upptäcka fler nyansskillnader än en 
person ensam. Att lekmän och icke medicinskt kunniga personer genomförde bedömningen 
skulle kunna inverka på resultatet. Ju mer kunskap och erfarenhet personen som genomför den 
okulära bedömningen har, desto tillförlitligare blir resultatet.  

Vid analysen av experimentstudien bearbetades rådata av en person med mycket god 
kompetens och erfarenhet, vilket ger ett mycket tillförlitligt resultat av dessa mätningar. Vid 
analysen och tolkningen av resultatet nyttjades även denna persons expertkompetens 
tillsammans med de bägge författarna. Resultatet med samtliga grafer av både rörelseutslag och 
muskelaktivitet hade kunnat bearbetas på en mera detaljerad nivå. Orsakerna till att en mer 
detaljerad analys inte genomfördes var två. Dels var mängden data som laboratoriestudien 
genererade så omfattande att det tidsmässig inte skulle finnas utrymme för en korrekt analys 
inom ramen för detta arbete och dels saknar författarna i dagsläget den fackkunskap som krävs 
för en korrekt analys.  

Uppmaningen att målarna endast skulle ge spontana kommentarer till de olika penslarna kan 
ha inneburit att viktig information missats. Hade ett mer utarbetat frågeformulär använts hade 
troligen mer information på ett systematiskt sätt kunnat samlats in. Detta tillvägagångssätt 
övervägdes i studien men valdes bort då det skulle innebära att studien skulle öka avsevärt i 
storlek, både vad det gäller mängd insamlad data men också i form av tid. Valet stod mellan att 
förenkla utvärderingen eller att minska på antalet penslar i studien. Valet blev då att behålla 
antalet penslar till förmån för en mindre omfattande utvärdering med målarna. 

6.2 Resultatdiskussion 
Som diskuterats i metoddiskussionen så har studien använt sig av ett bekvämlighetsurval. Det 
innebär att resultatet skall behandlas därefter. De resultat som framkommer i studien är därför 
giltiga enbart för den studerade gruppen och kan därmed inte generaliseras. 

Målarnas uppgift i studien var att bedöma formen på penslarna. Det visade sig vara svårt att 
enbart ta hänsyn till formen. Att bortse från målarnas målningsuppdrag var omöjligt. 
Penslarnas form hänger ihop med greppet som penseln medger, vilket i sin tur hänger ihop med 
vad som ska målas. Detta innebär att målarnas ergonomi bedöms både utifrån penselns form 
och den aktuella målarsituationen. Trots detta komplexa samband är det oerhört viktigt att 
mäta och ta del av målarnas subjektiva upplevelser av de olika formerna. I slutändan är det 
dessa upplevelser som en målare dagligen konfronteras med. 

Som tidigare nämnts i analysen så finns anledning att reflektera över om resultatet påverkas av 
det faktum att målarna är inarbetade på vissa penslar. Har den penseln som målaren är van vid 
någon fördel i undersökningen? Kan igenkänningseffekter påverka resultatet? Ett samband kan 
inte helt uteslutas men inget tyder på att vanan spelar någon roll. Utifrån målarnas egen 
bedömning och utvärdering dras slutsatsen att så inte är fallet. Detta grundar sig på att en helt 
ny pensel, som ingen målare använt tidigare blev den bäst värderade. Möjligen skulle det 
faktum att penseln är ny istället kunna påverka resultatet till dess fördel. Författarnas 
bedömning är trots allt att så inte är fallet. 

Analys av material från observationen har bedömts av de båda författarna. Dessa båda saknar 
adekvat utbildning inom ergonomi och medicin, men har läst in sig på ämnet utifrån de behov 
som finns i studien. Vid denna typ av inledande studie inom ett nytt outforskat fält görs 
bedömningen att denna kunskapsnivå hos författarna är tillräcklig. Vid analysen av materialet 
från experimentstudien tog författarna hjälp av en oberoende expert. Detta borgar för en hög 
kvalitet på analys och resultat. Som redogjorts för i tidigare avsnitt visade observationen och 
experimentstudien mycket snarlika resultat. Detta indikerar att kvaliteten även på 
observationens analys var god.   

Genom att skriva ut penslarna i en 3D-skrivare har författarna försökt att skala bort variabler 
som inte har med formen att göra. Nackdelen med de 3D-utskrivna penslarna är att 
ytstrukturen förändras samt att kanter skulle kunna upplevas hårdare och vassare med det 
utskrivna materialet. Eftersom materialet i penselskaften är lika för samtliga penslar som ingår 



Diskussion och slutsatser 

58 

i studien bör detta inte ha någon större inverkan på resultatet. Istället bör alla penslar i studien 
ha påverkats i lika stor utsträckning. 

6.2.1 Bortfallsdiskussion 
Ett bortfall under pågående test skulle kunna ha stor påverkan både på delmoment i testet men 
även på testet som helhet. Vår bedömning är att bortfallet inte har påverkat testet som helhet. 
I fallet med den penseln som gick sönder tidigt i testet kunde denna pensel inte utvärderas av 
en av målarna. Eftersom samtliga andra målare gav denna pensel ett sämre betyg så är 
frånvaron av denna sista utvärdering inte så betydelsefull. Övriga målare var överens om att 
denna pensel fungerade sämre. Hade däremot åsikterna gått isär hos målarna hade ytterligare 
en utvärdering varit värdefull då den skulle kunnat påverka det sammanvägda slutresultatet för 
pensel åt något håll. I fallet med den penseln som gick sönder mot slutet av testet så bedömde 
målaren själv att hen kunde genomföra utvärderingen med lika stor säkerhet som om testet 
hade fullföljts. Detta var något författarna bedömde som rimligt varpå studien kunde fortsätta. 

För att säkra upp och förvissa sig om att fler penslar inte skulle gå sönder genomförde 
författarna enklare tester för att kontrollera hållfastheten. Vid de två fall där tveksamhet om 
penseln skulle klara fortsatt målning förstärktes konstruktionen med tejp. Detta bidrog till att 
studien kunde fortsätta utan oro för ytterligare bortfall.  

6.3 Implikationer 
Studien har bidragit till och gett en grundläggande förståelse för hur målarna arbetar med 
lackpenseln. Den har visat på att rörelsemönstret i grova drag är detsamma oavsett form på 
penseln. Det har lärt oss att för att kunna bedöma och jämföra ergonomin fullt ut hos målarna 
måste en studie som fångar upp finmotoriken under arbetet utvecklas.  

Studien har också mycket tydligt fått svar på vilka grepp som målarna föredrar då de arbetar 
med lackpenseln. Så gott som uteslutande valde man att arbeta med ett precisionsgrepp. De 
tillfällen då kraftgreppet användes var när målarna mer eller mindre tvingades till detta grepp 
på grund av penselns design som inte lämpade sig för annat grepp än kraftgrepp. Det finns 
alltså ett stort behov av att skilja på användningsområde för penseln och utifrån detta designa 
penseln så att lämpligt grepp för situationen medges. 

Detta arbete har därför givit grundläggande information inför fortsatt produktutveckling av 
lackpenslar samt påbörjat arbetet med att täppa till de kunskapsluckor som finns vad gäller 
målare och deras verktyg i form av lackpenseln. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Den slutsats studien kommit fram till är att rörelsemönstret hos målarna, vad gäller ergonomi, 
inte påverkas av formen på penselskaftet. Det bekräftas av resultatet från både observationen 
och de mätningar som genomfördes vid rörelseanalysen. Vissa variationer kunde ses vid 
rörelseanalysen men dessa avvikelser är så små att inga direkta slutsatser kan dras. 

Någon större skillnad i mängden muskelaktivitet mellan de olika formerna på penslarna kunde 
studien heller inte påvisa. Möjligen kunde man ana att tummens muskel aktiverades något mer 
vid användandet av en av penslarna. Detta resultat är dock osäkert och måste undersökas och 
analyseras mer noggrant innan någon slutsats kan dras.  

När det gäller de grepp som målarna använder sig av ger observationen i studien tydliga svar. 
Till närmre 90% av tiden väljer målarna att använda sig av tumvecksgreppet när lackpenseln 
hanteras.  

Trots denna brist på skillnad i resultat vid både experimentstudien och vid observationen 
upplevde målarna själva att de olika formerna gav olika förutsättningar till bättre eller sämre 
ergonomi. Detta vittnar om att det trots allt finns en skillnad och att målarna själva lättare kan 
beskriva denna skillnaden än vad tekniken eller någon utomstående kan.  

Ett av de penselskaft som ingick i studien skattades av samtliga målare i fokusgruppen som 
bättre än referensobjektet. Två andra penselskaft i studien skattades av fyra av fem målare även 
de som bättre än referensobjektet. Slutsatsen är därför att tre av de undersökta formerna sticker 
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ut och uppskattas mer utifrån ergonomiska aspekter av studiens fokusgrupp. Innan resultatet 
kan generaliseras behöver dock en mer omfattande studie genomföras på en större fokusgrupp 

Med anledning av det som framkommit i studien vill författarna lyfta fram ett par viktiga 
önskemål för fortsatt produktutveckling av lackpenseln. 

Ur ergonomisk synvinkel är variation en mycket viktig komponent och därför bör ett 
penselskaft möjliggöra variation på ett bra sätt. Flertalet av de målare som ingick i 
fokusgruppen pratar om vikten av att penseln skall rulla fint i handen. Författarna drar därför 
slutsatsen att skaftet bör vara följsamt med mjukare kanter som uppmanar till denna rörelse. 

En annan viktig egenskap hos penselns skaft är att den skall vara utformad så handen kan vara 
så avslappnad som möjligt. Det målarna pekar på i studien är att skaftet måste vara anpassat 
till handens storlek. Ett för tunt skaft ger upphov till att användaren måste hålla hårt i skaftet 
vilket i vissa fall ger upphov till krampkänsla. Detta önskemål ställer krav på 
produktutvecklaren och förutsätter att hänsyn tas till storleken på målarens händer. Detta är 
en utmaning som tillverkare av målarpenslar på ett eller annat sätt måste hantera. 

Ytterligare en åtgärd som användarna anger som viktig för att motverka kramp är tillräckligt 
med stöd. Exempelvis lyfter någon målare fram pensel nummer tre som för tunn och kort och 
menar på att den penseln skulle bli betydligt bättre med en tjockare diameter vid tumvecket 
samt ett längre skaft. Samma pensel lyfts fram som ett bra exempel på att ge ett bra stöd och 
omfamna pekfingret vid den främre delen av skaftet. 

Vid fortsatt produktutveckling är även längden på penselskaftet viktigt att ha med i beaktande. 
Dels vittnar målarna själva om att ett kort penselskaft som slutar inne i handen ger upphov till 
obehag, vilket det också finns stöd för i det teoretiska ramverket och dels lyfts måttet om 100 
mm som minsta längd på skaft fram i det teoretiska ramverket. 

6.5 Vidare arbete eller forskning 
Eftersom resultatet vid den okulära bedömningen och rörelseanalysen i laboratoriemiljö inte 
gav några tydliga svar på hur ergonomin påverkades av de olika formerna skulle en studie som 
mer i detalj studerar vad som händer med målarnas ergonomi behöva genomföras. En mer 
detaljerade studie innebär en studie där fler detaljer om till exempel finmotoriken kan fångas 
upp på ett mer tillfredställande sätt. Skillnaden i de stora muskelgrupperna var inte märkbar 
via vare sig observation eller rörelseanalys. Målarna upplevde trots detta att formen i stor 
utsträckning påverkade ergonomin. Ett vidareutvecklat och förfinat sätt att mäta vad som 
händer i muskler, både i större muskelgrupper samt i mindre skulle kunna komma till nytta. 
Förutom att mäta muskelaktiviteten skulle fortsatt forskning som inkluderar tryckmätning från 
penseln samt ytorna på penseln och deras struktur vara intresse av för produktutvecklare inom 
branschen. Ytterligare ett sätt att utveckla datainsamlingen av den medicinska 
mätutrustningen är att genomföra fältstudier. Genom fältstudier skulle målarna kunna ha på 
sig EMG-utrustningen under en hel dag för att på så sätt fånga in målarens komplexa 
arbetssituation. På så sätt fångas många olika moment och flera olika målarsituationer där 
lackpenseln används. Detta arbete skulle eventuellt kunna inkludera fler arbetsredskap än bara 
lackpenseln.  

Förutom utvecklade mätmetoder med medicinska mätinstrument skulle ytterligare ett spår för 
inhämtning av ny kunskap vara att arbeta vidare med fokusgrupper. Genom att ställa upp ett 
mer detaljerat och standardiserat utvärderingsformulär till gruppen skulle mer detaljrik 
information kunna inhämtas. På så sätt skulle mer specifika delar kunna undersökas och 
värdefull information om hur formen påverkar användaren framkomma. Fokusgruppen skulle 
antingen kunna användas som komplement till mätutrustning eller som en fristående del. Det 
hade också varit intressant att låta fokusgruppen använda penslarna under en längre tid innan 
utvärdering. I studien undersöktes penslarna endast under en relativt kort stund. För att mer 
efterlikna målarens vardag med många timmars målning kunde det vara intressant att låta 
målaren arbeta under en dag med ett och samma penselskaft för att utreda om tiden är en faktor 
som påverkar resultatet.    
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Formen är som tidigare beskrivits bara en av de faktorer som påverkar målarens ergonomi och 
upplevelse. Även de taktila parametrarna med textur och ytor är av betydelse, liksom val av 
material. Alla dessa faktorer vore intressant att studera närmre för att se hur även de påverkar 
målarens ergonomi. 

Slutligen skulle det vara intressant att undersöka hur en annan målgrupp hanterar lackpenslar, 
nämligen amatörerna. Antalet amatörer som målar är stort och om deras sätt att hantera 
penslar skiljer sig åt från de professionellas sätt är okänt. Hanterar amatörer penslar på ett 
annat sätt vad gäller grepp, teknik med mera? Detta skulle i så fall, eventuellt kunna påverka 
penselns framtida design och produktutveckling för denna målgrupp. De professionella har till 
skillnad från amatörerna automatiserat sitt målande och situationen för amatörerna ser därför 
helt annorlunda ut. Möjligen upplevs dessutom skillnaden mellan olika penselformer som 
större för en grupp som saknar erfarenhet av måleri.
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Bilaga 1 Information till målarna i fokusgruppen inför observationen. 

Bilaga 2 Sökord samt använda databaser för att söka litteratur. 

Bilaga 3 Målarnas utvärdering av de olika penselskaften. 
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Bilaga 7 Resultat med samtliga grafer för EMG-aktivitet i samtliga undersökta muskler. 
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Bilaga 1 
 
Till att börja med skulle vi vilja passa på att tacka för ditt bidrag i studien, för att du ställer 
upp med den kunskap och erfarenhet. Den betyder väldigt mycket för oss och är ovärderlig. 
Studien hade inte gått att genomföra utan din och dina kollegors medverkan.  
  
Ditt uppdrag:   
Ditt uppdrag är att måla fyra situationer som om det vore en kund du skulle jobba åt.  
Du kommer få måla med nio olika former på penselskaft. Penslarna är numrerade 1–9 och 
du börjar med pensel ett, som är bäversvansen och jobbar dig igenom samtliga penslar.  
Du kommer att få göra en utvärdering efter varje penselskaft. Utvärderingen går till så att 
du jämför alla penslar med bäversvansen (som är nummer ett). Du värderar nr 2–9 om de 
är sämre, lika bra eller bättre än bäversvansen. Det du bedömer är hur de olika penslarna 
är att hålla i när du arbetar med dem. I studien är det formen i samspel med din ergonomi 
vi är intresserad av. 

Vill du får du gärna spontant medan du arbetar nämna vad/hur/på vilket sätt de olika 
skaften känns. Detta kommer i så fall att noteras.  
  
Viktigt!  
Bäversvansen används som en referens, vilket innebär att alla andra penslar kommer att 
jämföras med denna. Det du kommer att få ta ställning till är om de olika penslarna är 
bättre, lika bra eller sämre än bäversvansen.  
  
Det vi är intresserade av:  
1 Hur du greppar och hur du använder penseln.  
2 Hur ditt sätt att greppa/använda penseln påverkar din kropp/ergonomi.  
3 Vilket rörelsemönster du har när du målar.  
  
Konfidentiellt:  
Det är viktigt att veta är att allt material vi filmar är konfidentiellt. Vi är bara intresserad av 
ditt sätt att jobba och inte av dig som person. Vi kommer filma så vi ser att se att det är du 
på filmen men fokus är alltid att se dina rörelser från axel till pensel.    
Det är bara vi som kommer se filmmaterialet och det kommer att användas för analys. Inget 
material kommer att sparas där du figurera med ditt ansikte. Eventuellt kommer vi vilja 
använda någon skärmbild för att visa rörelser samt positioner på tex handled, armbågsled 
eller axelled. Kommer vi göra detta kommer ditt ansikte inte att synas och du kommer få 
ge ditt tillstånd först. 

Inga namn kommer förekomma i materialet. Däremot kommer ni målare att benämnas 
som målare A-E.   
Vi är inte intresserade av några rätt eller fel utan endast den faktiska 
arbetssituationen ser ut. Vi gör ingen värdering av hur målarresultatet blir (så 
länge det görs med den kvalitén som du anser att kunden hade förväntat sig).  
  
Ta del av resultat:   
Vill du kan du när arbetet i färdigt få ta del av resultatet.   
  
Verktygen du kommer jobba med:  
I studien används 3D-printade penselskaft. De används för att ta bort den känslan som 
materialet på penseln ger upphov till. Den tar även bort eventuella märken och logotyper. 
Genom att göra så här får vi en pensel där endast formen påverkar resultatet.  
Alla penslar kommer att vara försedda med likadana borstinlagor och bleck. Detta för att 
inga skillnader i kvalitén på borsten eller mängden borst ska påverka känslan då du målar.   
  
Slutligen är det mycket viktigt att du försök vara så naturlig som möjligt, gör som du 
alltid gör och försök tänk bort att vi är här. Det är du som är proffs på att måla och 
vi bara studerar hur du som proffs gör!  
Tänk inte så mycket hur du gör – bara måla!!!!!  
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Bilaga 2 

 

Sökord 

Grasp Biomechanics 

Grepp Human engineering  

Ergonomi Human mechanics 

Arbetsmiljö Biomechanics  

Målare Human engineering  

Handverktyg Occupational health  

typgrepp Rörelseorganens fysiologi  

Work related musculoskeletal 

disorders (WMSD) 

Arbetsfysiologi 

Grepp - funktion Arbetsställning 

Painters Biomekanik  

Injury Arbetsfysiologi 

Workplace Yrkesmedicin  

Ergonomics Biomechanics  

Professional painters Work physiology  

Belastningsbesvär Occupational health 

Handintensivt arbete  

   
  
 

Databaser 

Primo Libris 

Medline  

Arbetsmiljöverket (sjukstatistik)  
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Bilaga 3 
 

Målare/värdering Sämre Lika bra  Bättre 

A 7,8 6 2,3,5,9 

B 2,3,4,7,8 6 5,9 

C 4,6,8 2,7 3,5,9 

D 4,7,8,9 2,6 3,5 

E 4,7 6,8 2,3,5,9 
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Bilaga 4 

 

Målare A 

Pensel nummer: Kommentar: 

2 Enkelt att flytta grepp. 

3 Om den skulle vara ett par centimeter längre skulle det 
vara en mycket go pensel. 

4  

5 Imponerad av skaft – förvånansvärt bra. 

Den ligger bra i alla vinklar. 

6  

7 Inget dåligt skaft men det fungerar inte för denna typ 
av målning. 

8 För tjockt skaft för denna typ av målning. 

9 Bra längd på penseln. 

 

Målare B 

Pensel nummer: Kommentar: 

2 Är för styrd av kurvorna – de passar inte mig. 

3 Lite pluttig. Får ont i samt kramp i tumveck då den är 
smal längst ut och man måste klämma ihop handen för 
att ha kontroll på penseln. 

4 Måste nästan hålla kraftgrepp, det är mer naturligt för 
att få den stabil. Men svårt att måla med precision. Jag 
måste kämpa för att hålla fast penseln. 

5 Ligger avslappnad i handen. Jätteskön att måla med 
och lättare att sparmåla med om man ej behöver hålla 
krampaktigt i skaftet. 

6  

7 Skönt grepp och skön att hålla. Vill hålla kraftgrepp. 
Ger dock fel vinkel för sparmålning och blir svår i de 
momenten – däremot enkel att slabba på färg. 

8 Helt ok med tjockt grepp, men ändå sämre. 

9 Skön, enkel att skifta grepp. 

 

Målare C 

Pensel nummer: Kommentar: 

2  

3 Skön att hålla i – lite annorlunda. 

4 Gillar inte vinkeln. För tunn, känns lite som om handen 
får krampa för att få grepp. 

5 Ser konstig ut men känns bra. 

6 För smal. Svår att få grepp – krampar. 

7 Bra kraftgrepp. Kasst precisionsgrepp. 

8 För klumpig och tjock 

9  
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Målare D 

Pensel nummer: Kommentar: 

2 Skönt och enkel att variera beroende på kurvorna. 

3 Tunn i tumgrepppet, vilket är bra då den rullar bra och 
blir lättanvänd. 

4 För tunt handtag, inte skön att hålla i. 

5 Märkligt nog skön och jädrigt bra. Rullar bra i handen, 
behöver inte vända på den. 

6 Ok, flexibel. 

7 Klumpig, inte gjord för denna typ av målning.  

8 Är ej fel, för långt skaft. Den blir ändå bökig. Skönare 
än nummer 4 då hela handen kan hålla runt skaftet på 
denna modell. 

9 Fungerar åt vissa håll. Kanterna är vassa. 

 

Målare E 

Pensel nummer: Kommentarer: 

2 Lätt att kunna varier grepp. Upplever bättre styrning. 

3  

4 Kan ej styra. Finns ingen balans eller styrsel. Oskön. 

5  

6  

7 Klumpig, funkar inte alls utan ger kramp i överarm.  

8 För stor för att klara penngrepp men bra att använda 
till kraftgrepp. Fungerar ändå ok att måla precision och 
noggrant med. 

9 Bekväm på olika sätt. Fingrarna kan justeras när den är 
bred nertill vilket minskar risken att bli trött. 
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Bilaga 5 
 

Reflexbollens placering Antal reflexbollar (höger + vänster) 

Handen 3+3 

Överarmen 3+3 

Underarmen 3+3 

Handleden 2+2 

Armbågsleden  2+2 

Axelleden 1+1 

Övre del av bröstben 1 

Främre höftbenskam 1+1 

Högst upp på höftbenskam 1+1 

Bakre delen av höftbenet 1+1 

Nacken 1 

Mellan ryggraden och skuldrorna 2 

Svanken 1 
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Bilaga 6  
 

De olika färgerna på graferna representerar en pensel enligt följande:  

 

Penseln nummer Färg 

Ett Svart 

Tre Blå 

Fem Grön 

Nio Röd 
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Bilaga 7 

Penseln nummer Färg 

Ett Svart 

Tre Blå 

Fem Grön 

Nio Röd 
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