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Forskning vid Umeå universi-
tet visar att handens finmotorik
styrs med hjälp av minnen och
inlärda »motoriska program».
Föremål klassificeras i olika
densitetsklasser, och med hjälp
av synen ställs rätt muskelkraf-
ter in redan innan ett lyft påbör-
jats. Stora delar av hjärnan del-
tar i styrningen av handen, och
forskarna analyserar nu de pro-
cesserna.

För en frisk människa bereder inte
lyft och hantering av små föremål med
fingrarna några större problem utan det
sker nästan automatiskt. Om nervsjuk-
dom eller exempelvis vibrationsskador
orsakar nedsatt känsel i fingrarna kan
däremot de mest vardagliga sysslor för-
svåras eller omöjliggöras.

– Hur viktig känseln är för hjärnans
kontroll av handen kan åskådliggöras
genom att selektivt bedöva fingertop-
parna. Man blir fumlig, griper hårdare
om föremålen och måste koncentrera

sig på uppgifter som tidigare gick auto-
matiskt. För att över huvud taget kunna
göra någonting meningsfullt med han-
den blir man då helt beroende av synen,
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Roland Johansson och hans kolleger
har i en serie publikationer klarlagt
många av de kontrollprinciper som styr
händernas finmotorik. De har bland an-
nat skapat en detaljerad bild av hur han-
den styrs i samspel med känseln när fö-
remål lyfts genom att mäta grip- och
lyftkrafterna och samtidigt registrera
nervimpulserna från fingrarnas meka-
noreceptorer. De applicerade krafterna
mäts med sensorer i testföremålen och
nervimpulser i enskilda nervtrådar mäts
med hjälp av en fin nålelektrod som förs
in i medianusnerven i höjd med överar-
men, så kallad mikroneurografi.

Standardiserade
kontrollstrategier
När ett föremål lyfts ökas gripkraf-

ten proportionellt mot lyftkraften (Fi-
gur 1), och ju tyngre föremålet är desto
större blir gripkraften. Detta är en nyck-
elprincip i hjärnans kontroll av fingrar-
na när ett föremål lyfts, och används
oberoende av greppkonfiguration (pre-
cisionsgrepp, flerfingergrepp, olika
tvåhandsgrepp etc). Greppstabilitet ga-
ranteras genom att gripkrafterna alltid
matchar belastningskrafternas storlek.

En förutsättning för att inte tappa
greppet är också att balansen mellan
grip- och belastningskrafterna anpassas
till friktionen mellan huden och före-
målets yta. Roland Johanssons forskar-
grupp har visat att inställningen av den-
na balans sker automatiskt så att man får
en säkerhetsmarginal mot glidning i
greppet på 10–40 procent (Figur 1).
Friktionen beror av föremålets ytstruk-
tur men också av andra faktorer. När
man t ex tvättar händerna minskar
mängden fett och svett på hudytan och
härigenom också friktionen mot före-
mål. Vi använder då automatiskt större
gripkrafter för att upprätthålla greppsta-
biliteten.

Minnen styr handen
Under barnaårens fumlande lär vi

oss, och finslipar, de basala motoriska
koordinationsmönstren som möjliggör
en effektiv kontroll av handens musku-
latur. Dessa koordinationsmallar, eller
»motoriska program», finns lagrade
som »procedurminnen». För en till-
fredsställande kontroll av manipulativa
uppgifter, som när man tar ett föremål,
lyfter det från underlaget, ställer ner det
och släpper det igen, krävs emellertid
att de applicerade krafterna anpassas till
det aktuella föremålets fysikaliska
egenskaper, såsom vikt, form och frik-
tion mot huden.

Minnen baserade på tidigare erfaren-
heter spelar en avgörande roll även för
detta. Minnesinformationen aktiveras

automatiskt när föremål identifieras vi-
suellt och bestämmer vilka krafter som
skall appliceras redan innan musklerna
aktiveras. Dessa minnesmekanismer
möjliggör en precis och gracil hantering
av föremål. Kontrollsystemet arbetar
med framförhållning, s k prediktiv kon-
troll.

När vi t ex lyfter föremål behövs
minnesbaserad kontroll eftersom infor-
mation om föremålets vikt blir tillgäng-
lig först när det lättar från underlaget,
och då är det för sent att anpassa kraft-
utvecklingen. Ett enda lyft räcker vanli-
gen för att lära ett nytt föremåls egen-
skaper. Med hjälp av synen identifierar
vi automatiskt vardagliga föremål i ter-
mer av erforderliga krafter. Syn eller
stereognostisk information används
också för automatisk viktskattning av
föremål av olika storlek när de tillhör
grupper av kända föremål med samma
densitet.

Prediktiv kontroll i samspel med
minnesinformation utnyttjas också i bi-
manuella uppgifter, t ex när föremål för-
flyttas mellan händerna. Om t ex ett
plommon släpps från ena handen ner i
en kopp som hålls av den andra kommer
den mottagande handen automatiskt att
förbereda sig för nedslaget så att inte

koppen tappas. Cirka en tiondels se-
kund före nedslaget ökas gripkraften till
korrekt nivå, och handen höjs något.
Dessutom spänns musklerna i hela ar-
men inför den kommande transienta be-
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Figur 1. Vid alla typer av manipulation
som kräver greppstabilitet ökas och
minskas de mot kontaktytorna normalt
orienterade gripkrafterna och de
tangentiellt orienterade
belastningskrafterna parallellt.
Förhållandet mellan krafterna hålls
därmed nästan konstant, och detta
garanterar greppstabilitet i alla lägen.
[Modifierad från RS Johansson. Sensory
and memory information in the control of
dexterous manipulation. In: Lacquaniti F,
Viviani P, eds. Multisensori control of
movement. Dordrecht: Kluwer. Under
publ.]

Figur 2. Mekanoreceptorerna i listhuden
på handens insida kan delas upp i fyra
olika typer. Dels de snabbt adapterande
receptorerna som registrerar
tryckförändringar, FA I (Meissner) och FA
II (Pacini och Golgi-Mazzoni), dels
långsamt adapterande receptorer som
registrerar statiska belastningar, SA I
(Merkel) samt SA II (Ruffini). [Modifierad
från RS Johansson. Sensory and
memory information in the control of
dexterous manipulation. In: Lacquaniti F,
Viviani P, eds. Multi-sensori control of
movement. Dordrecht: Kluwer, under
publ.]
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lastningsökningen. Förberedelserna är
anpassade till det släppta föremålets
vikt, vikten hos mottagarkärlet, fallhöj-
den samt till ytfriktionen hos mottagar-
kärlet.

– En grundprincip i kontrollen av
manipulation är framförhållning. Kon-
trollen möjliggörs genom att hjärnan
använder en intern modell av hela det
kontrollerade systemet, inklusive han-
dens och föremålens egenskaper samt
uppgiftens dynamik. Återkopplingsba-
serad kontroll är i regel för långsam för
att fungera i motorik. Det tar minst en
tiondels sekund att nå mekaniska resul-
tat och då är det vanligen för sent, säger
Roland Johansson.

Fördröjningen beror på nervled-
ningstider, tid för hjärnans bearbetning
av sensoriska och motoriska signaler
samt musklernas kontraktila egenska-
per och det muskuloskeletala systemets
dynamik.

Känseln – en spindel
i kontrollnätet
Mekanoreceptorerna i listhuden på

handens insida ger detaljerad informa-
tion om friktionsförhållanden och me-
kaniska händelser i kontaktytorna när vi
hanterar föremål (Figur 2). Denna in-
formation används för att, om nödvän-
digt, korrigera krafter och för att uppda-
tera de minnen som används av styrpro-
grammen. Manipulativa uppgifter kan
delas upp i olika faser där varje fas kont-
rolleras mot ett visst mål som också
markerar övergången till nästa fas.

En specifik funktion för signalerna
från handens sensorer är att verifiera för
hjärnan hur uppgiften förlöper genom
att informera om vilka mekaniska hän-
delser som inträffar. I mikroneurogra-
fiska undersökningar har forskargrup-
pen påvisat karakteristiska signaler från
receptorerna vid de olika fasövergång-
arna. Specifika signaler alstras t ex när
fingrarna initialt kontaktar föremålet, i
ögonblicket när lyftkraften motsvarar
föremålets tyngd och det lyfter från un-
derlaget, när föremålet kontaktar under-
laget vid nedsättningen, och slutligen
när kontakten med föremålet bryts när
det släpps.

Umeåforskarnas upptäckter tyder på
att de aktiverade motoriska program-
men inte bara genererar de signaler som
styr muskulaturen, utan också en serie
förväntade signaler som hjärnan använ-
der internt för att jämföra med de in-
kommande sensoriska signalerna. Vid
skillnader aktiveras korrigerande moto-
riska program. Under lyftfasen är kraft-
ökningen som störst när lyftkraften
motsvarar ungefär objektets halva vikt.
Därefter minskas ökningshastigheten
innan föremålet lättar från underlaget
för en mjuk lyftrörelse.

Om föremålet är lättare än beräknat

kommer ökningshastigheten i grip- och
lyftkrafterna att vara för höga när före-
målet lättar. De muskelkommandon
som driver lyftfasen korrigeras då, men
genom fördröjningen på ca 0,1 sekund
blir ändå lyftet för hastigt med en mar-
kerad översvängning i lyftrörelsen.
Korrektionen utlöses därför att signaler
från handen om att föremålet lättar från
underlaget inkommer vid en oväntad
tidpunkt. Frånvaron av signaler vid en
förväntad tidpunkt kan också användas
för att starta ett korrigerande program.
Detta sker när föremålet inte ännu lättat
vid den förväntade tidpunkten. Grip-
och lyftkrafterna ökas då långsamt och
stegvis tills objektet slutligen lyfter.

I samband med att korrektionspro-
gram utlöses uppdateras också de aktu-
ella minnena för korrekt beteende nästa
gång förmålet lyfts. De minnesmeka-
nismer som ombesörjer anpassningen
av kraftkoordinationen till ett föremåls
friktion uppdateras direkt vid kontakt
med föremålet, baserat på signaler i hu-
dens mekanoreceptorer. Ibland kan
dock små glidningar förekomma vid
någon fingertopp. Även om dessa inte
märks, inducerar de automatiskt en ök-
ning av gripkraften och minnesuppda-
tering så att säkerhetsmarginalen åter-
ställs. Varje finger kontrolleras separat,
och kraftfördelningen kan därför varie-
ra mellan fingrarna beroende på olika
friktion.

Levande föremål
När vi hanterar »levande» föremål

sker oväntade belastningar av greppet,
som när man håller i ett hundkoppel och
ett plötsligt ryck sker. Sådana belast-
ningar resulterar i automatiska reaktiva
gripkraftökningar med viss fördröj-
ning. Även i detta fall ökas gripkraften
på ett förutseende sätt och inte via enkel
återkoppling, »feed-back».

För att tidigt skatta karaktären och
snabbheten i belastningen används den
information från fingrarnas mekanore-
ceptorer som initialt når hjärnan, innan
gripreaktionen utlösts. Reaktionstiden
är något kortare om belastningskrafter-
na är riktade från handflatan eller i gra-
vitationsriktningen än för motsatt rikta-
de krafter. Hjärnan reagerar därmed
snabbare när föremålet belastas i rikt-
ningar där inget annat finns som kan ta
emot.

Stora delar av hjärnan
deltar i kontrollen
Roland Johansson och hans kolleger

går nu vidare för att mer direkt analyse-
ra de processer i människans hjärna som
styr handen.

– Ett stort problem här är att de me-
toder som är praktiskt användbara ger
ytterst begränsad information om hur de
neuronala kontrollmekanismerna arbe-

tar i realtid. Men i olika samarbetspro-
jekt tar vi del av de metoder som idag
kan ge oss meningsfull information, sä-
ger Roland Johansson.

Umeåforskarna har t ex redan visat
att den del av den motoriska hjärnbar-
ken som främst kontrollerar handen är
mest aktiv i tidiga skeden när föremål
hanteras, dvs när fingrarna initialt gri-
per om föremål och information tas in
om föremålets
egenskaper.
Studierna gjor-
des med TMS,
»transcranial
magnetic brain
stimulation»,
där de delar av
hjärnbarken
man vill studera
exponeras för
en magnetisk
puls, vilken i sin
tur inducerar
strömmar i hjärnvävnaden som stimule-
rar nervcellerna. Tillsammans med
elektromyografi (EMG) kan TMS an-
vändas för bestämningar av hjärnbar-
kens relativa retbarhet och därmed akti-
vitet. Enkelt uttryckt, ju högre retbarhet
desto starkare EMG-signal.

Den numera väl etablerade PET-tek-
niken är en annan metod som används i
samarbetsprojekt.

– Men för oss är det mer intressant att
se hur olika områden i hjärnbarken ak-
tiveras i förhållande till varandra över
tiden, säger Roland Johansson.

En intressant metod i detta samman-
hang är magnetencefalografi (MEG).
Det system man arbetar med finns i
Düsseldorf och har 122 supraledande
magnetsensorer placerade i en »hjälm»
runt försökspersonens huvud. Dessa
mäter magnetflöden som genereras till
följd av de jonströmmar som uppstår
vid nervaktivitet i hjärnan. Metoden har
hög rumslig och tidsmässig upplösning
och kan därför användas för att analyse-
ra vilka delar av hjärnan som är funktio-
nellt associerade till specifika motoris-
ka kontrollförlopp.

Umeåforskarnas och andra forskares
resultat visar att handens finmotorik
inte styrs av något specifikt område i
hjärnan utan engagerar de flesta områ-
den som traditionellt förknippas med
olika aspekter av motorisk kontroll.
Även områden primärt förknippade
med synen engageras vid manipulation,
liksom områden som vanligtvis för-
knippas med språkfunktioner. Trots
denna minutiösa kontroll kan man
emellanåt vara fumlig, men kanske
även det har en funktion.

– Förmodligen är nervsystemet or-
ganiserat så att det måste gå fel ibland
för att kontrollen skall upprätthållas, sä-
ger Roland Johansson. •
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