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Key Indicator Method - Nyckelindikatormetod för bedömning och utformning 
av belastningar vidatt manuellt lyfta, hålla och bära laster ≥ 3 kg 

KIM-LHC 
 

Översikt nyckelindikatormetod: 
 

Nyckelindikatormetod för bedömning och utformning av belastningar ... 

 vid att manuellt lyfta, hålla och bära laster (KIM-LHC) 

 vid att manuellt dra och skjuta laster (KIM-PP) 

 vid manuella arbetsprocesser (KIM-MHO) 

 vid utövande av krafter med hela kroppen (KIM-BF) 

 vid onaturlig kroppshållningar (KIM-ABP) 

 vid kroppsförflyttning (KIM-BM) 
samt respektive avancerade versioner i ett kalkylblad (t.ex. KIM-LHC-E) 
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Tillämpningsområde för nyckelindikatormetoden KIM-LHC 

 Denna nyckelindikatormetod avser att manuellt lyfta, hålla och bära laster ≥ 3 kg och syftar till registrering av 
förflyttningen, hållandet och själva transporten av laster. 

 Laster kan vara föremål, personer eller djur. Relaterade former av lyft, som nedsänkning och (mestadels 
horisontellt) förflyttning ingår. 

 Typiska aktiviteter: lastning/lossning av säckar, paketsortering, lastning av maskiner utan lyftredskap, plockning, 
omlastning av pallat gods, riktarbeten på tak för hand, barnomsorg på dagis samt manuella sjuktransporter. 

 

Avgränsning mot andra nyckelindikatormetoder 

 Om även lasten ändras måste beroende på kraftnivån även tas hänsyn till nyckelindikatormetoderna 
”Helkroppskrafter” (KIM-BF) och/eller ”Manuella arbetsprocesser” (KIM-MHO).  

 Om bärandet av lasten sker över en längre sträcka (> 10 m) eller i kombination med svår framkomlighet (t.ex. 
åkermark, schakt, stegar, klättring, trappor, stigning/sluttning > 10°), ska även nyckelindikatormetoden 
”Kroppsförflyttning” (KIM-BM) tas hänsyn till.  

 Om lasten ska bäras på ena eller båda axlarna (även ryggsäck) ska även nyckelindikatormetoden 
”Kroppsförflyttning” (KIM-BM) tas hänsyn till. 

 Att lyfta, hålla och bära laster med hjälpmedel som tång eller spader utan förändring/bearbetning av det 
transporterade godset eller att fånga/kasta laster måste beroende på kraftnivån tillordnas 
nyckelindikatormetoderna ”Manuella arbetsprocesser” (KIM-MHO) och/eller ”Helkroppskrafter” (KIM-BF).  

 Denna nyckelindikatormetod syftar till registrering av belastningen genom förflyttnings-, håll- eller 
transportprocesser. Bedömningen av delmoment med handhållna eller på kroppsburna maskiner, verktyg och 
jämförbar arbetsutrustning sker beroende på kraftnivån med nyckelindikatormetoderna ”Manuella 
arbetsprocesser” (KIM-MHO) och/eller ”Helkroppskrafter” (KIM-BF). 

 Vårdsysslor som går utöver definitionerna av manuell lyft, hållning och/eller bärning i denna nyckelindikatormetod, 
t.ex. patientförflyttning bör bedömas med hjälp av nyckelindikatormetod ”Helkroppskrafter” (KIM-BF). 

 Förekommer under arbetsdagen flera varierande delmoment, ska dessa registreras och bedömas separat (t.ex. 
genom KIM-LHC-E). Sannolikheten för fysisk överbelastning kan endast bedömas om alla fysiska belastningar 
under en arbetsdag bedöms. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Blankett inklusive snabbinstruktion 
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Nyckelindikatormetod för bedömning och utformning av belastningar vid 
att manuellt lyfta, hålla och bära laster ≥ 3 kg (KIM-LHC) 

 

Arbetsplats / delmoment:  

Arbetsdagens längd:  Bedömare:  

Delmomentets längd:  Datum:  

Steg 1: Tidspoäng 

Frekvens [upp till … ggr per 
delmoment och arbetsdag]: 

5 20 50 100 150 220 300 500 750 1000 1500 2000 2500 

Tidspoäng 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 

Steg 2: Bedömningspoäng för ytterligare faktorer 

Effektiv lastvikt1) Lastpoäng män Lastpoäng kvinnor 
3 till 5 kg 4 6 

> 5 till 10 kg 6 9 
> 10 till 15 kg 8 12 
> 15 till 20 kg 11 25 
> 20 till 25 kg 15 75 
> 25 till 30 kg 25 85 
> 30 till 35 kg 35 

100 > 35 till 40 kg 75 
> 40 kg 100 

1) "Effektiv lastvikt" avser den belastningen som den anställde faktisktutsetts för.  
Vid tippning av en kartong verkar endast 50 % av lastens vikt, bärs en last av två verkar per person ca. 60 % av lastvikten (p.g.a. ökad krav på 
lastkontroll och koordinering kan man inte utgå från 50 %). 
 

Lastupptagningsförutsättningar Poäng 

Lastupptagning med båda händer och symmetrisk 0 

Lastupptagning sker tidvis med en hand och/eller osymmetrisk, ojämn lastfördelning mellan händerna 2 

Lastupptagning sker övervägande med en hand eller instabil  4 
 

Kroppshållning2) 

Rörelsen kan ske åt båda håll, d.v.s. nedanstående piktogram kan representera både starten och slutet av lasthanteringen. Finns det flera 
piktogram i ett fält ska dessa anses likvärdiga. Dessutom ska kroppsvridning / -sidolutning, lastposition, grepp på distans, arbete med upplyfta 
händer och grepp över axelhöjd beaktas (tilläggspoäng).  

Start / mål Mål / start Poäng Start / mål Mål / start Poäng 
 

Tilläggspoäng (max. 6 poäng) 
Endast relevant, om tillämpligt. 

  

0   

 

 
103) 

 
Enstaka kroppsvridningar rep. 

sidolutning förekommande 
+1 

 
Frekventa kroppsvridningar rep. 

sidolutning förekommande 
+3 

 

  

 

3   

 

 
133) 

 
Lasttyngdpunkten resp. händerna 

ibland långt från kroppen 
+1 

 
Lasttyngdpunkten resp. händerna 

ofta långt från kroppen 
+33) 

  

 

  

 

5 
  

153) 

 
Armar ibland lyfta, händerna mellan 

armbågs- och axelhöjd  
+0,5 

 
Armar ofta/jämnt lyfta, händerna 

mellan armbågs- och axelhöjd 
+1 

  
7 

  
183) 

 Händerna ibland över axelhöjd  +1 

 Händerna i ofta/jämnt över axelhöjd +23) 

 
 

93) 
  

203) 

    

 
Poäng 

kroppshållning 
+ 

Tilläggspoäng 
= 

Summa 

  
(max. 6 poäng) 

 

2) I synnerhet bör de typiska kroppshållningarna vid lastupptagning och -nedsänkning beaktas. Sällsynta avvikelser kan försummas. Utförs lyft / 
hållarbetet sittande, t.ex. vid förflyttning ska piktogrammen tillämpas på motsvarande sätt. Högre lastvikter vid sittande lasthantering bör undvikas 

3) OBS: Om denna kategori har valts, rekommenderas att utvärdera detta delmoment även med KIM-ABP (kroppshållning)! 
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Ogynnsamma utföringsförhållanden (anges endast om tillämpligt) 
I tabellerna inte nämnda faktorer bör beaktas på motsvarande sätt.  
Sällsynta avvikelser kan försummas. 

Mellan-
poäng 
(ZW) 

∑ ZW 

Hand-/armställning-rörelse: 

         

Ibland på gränsen till rörlighetsområdet 1 

 

Ofta/jämnt på gränsen till rörlighetsområdet 2 

Kraftöverföring/-initiering begränsad:  
Dålig greppbar last / förhöjda hållkrafter nödvändiga / inga utformade handtag / arbetshandskar 

1 

Kraftöverföring/-initiering avsevärt begränsad:  
Laster nästintill ogreppbara / oljiga, mjuka, vassa / inga eller olämpliga handtag / arbetshandskar 

2 

Omgivningsförutsättningar begränsade: ogynnsamma väderleksförhållanden och/eller belastning 
genom värme, drag, kyla, blöta  

1 

Begränsat utrymme: 
För liten arbetsyta mindre än 1,5 m², lätt nedsmutsat golv, något ojämnt, lätt lutning upp till 5°, lätt 
begränsad stabilitet, krav på att positioner lasten exakt 

1 

Ogynnsamma utrymmen:  
Mycket begränsad rörelsefrihet eller utrymme med för låg höjd, arbete i trångt utrymme, starkt nedsmutsat 
golv, ojämnt eller stenlagt, trappsteg/slaghål, större 5-10°, begränsad stabilitet, krav på att positioner lasten 
mycket exakt 

24) 

Kläder: Ytterligare belastning genom hindrande kläder eller utrustning (t.ex. tunga regnrockar, heltäckande 
skyddskläder, andningsutrustnig, verktygsbälten o.d.)  

1 

Påfrestning genom att hålla / bära: lasten måste hållas mellan > 5 och 10 sekunder eller transporteras 
över ett avstånd mellan > 2 m och 5 m. 

2 

Betydlig påfrestning genom att hålla / bära: lasten måste hållas > 10 sekunder eller transporteras över 
ett avstånd > 5 m. 

54) 

Inga: det föreligger inga ogynnsamma utföringsförhållanden. 0 
4) OBS: Råder det ogynnsamma rumsliga förhållanden vid bärandet av lasten eller om lasten ska bäras över ett avstånd > 10 m, ska detta 

delmoment bedömas enligt KIM-BM! 
 

Arbetsorganisation / tidfördelning Poäng 

Bra: frekvent belastningsvariation genom andra sysslor (med olika belastningssätt) / ingen tät följd av högre belastningar 
inom ett belastningssätt under en arbetsdag. 

0 

Begränsad: sällan belastningsvariation genom andra sysslor (med olika belastningssätt) / ibland tät följd av högre 
belastningar inom ett belastningssätt under en arbetsdag. 

2 

Ogynnsam: Ingen/nästintill belastningsvariation genom andra sysslor (med olika belastningssätt) / ofta tät följd av 
högre belastningar inom ett belastningssätt under en arbetsdag med ibland höga belastningstoppar. 

4 

Steg 3: Utvärdering och bedömning 

  M W   

Effektiv lastvikt      

Lastupptagningsförutsättningar +    

Summa kroppshållning +    

Ogynnsamma utföringsförhållanden (∑ ZW) +    

Arbetsorganisation/tidfördelning  +   Resultat 

      M W 

Tidspoäng x Summa 
indikatorpoäng:    =   

 

Baserad på det beräknade poängantalet och följande tabell kan en grov bedömning göras: 

Risk Riskområde 
Belastnings-

nivå*) 
a) Sannolikhet för fysisk överansträngning 
b) Möjliga hälsokonsekvenser 

Åtgärder 

 

1 
< 20  

poäng 
låg 

a) Fysisk överbelastning är osannolikt 
b) Hälsorisk förväntas inte 

Inga 

2 
20 - < 50  

poäng 
måttligt 
förhöjd 

a) Fysisk överbelastning kan ske hos mindre belastningståliga 
personer. 

b) Trötthet, mindre anpassningssvårigheter som kan 
kompenseras på fritiden 

För mindre belastningståliga 
personer är åtgärder för utformning 
och andra förebyggande åtgärder 
skäliga. 

3 
50 - < 100 

poäng 
betydligt 
förhöjd 

a) Fysisk överbelastning kan ske även hos normalt 
belastningståliga personer 

b) Besvär (smärtor) eventuellt med funktionsstörningar, 
mestadels reversibla, utan morfologiska manifestationer 

Åtgärder för utformning och andra 
förebyggande åtgärder bör prövas. 

4 
≥ 100  
poäng 

hög 
a) Fysisk överbelastning är sannolikt. 
b) Starkare besvär och/eller funktionsstörningar, strukturella 

skador med sjukdomsvärde 

Utformningsåtgärder krävs. Övriga 
preventiva åtgärder bör prövas. 

*) Gränserna mellan riskområdena är p.g.a. individuella arbetstekniker och prestationsförutsättningar flytande. Klassificeringen bör därför endast 
tolkas som orienteringshjälp. Principiellt kan antas att sannolikheten för fysisk överbelastning ökar med stigande poäng. 
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Vägledning för nyckelindikatormetod för bedömning och utformning av 
belastningar vid 

att manuellt lyfta, hålla och bära laster ≥ 3 kg KIM-LHC 
 
Målsättning av nyckelindikatormetoden:  
LMM ska på ett så enkelt sätt som möjligt dokumentera de viktigaste belastningskännetecken, förklara sammanhangen för 
användaren och möjliggöra en ungefärlig utvärdering av sannolikheten för fysiskt överansträngning. Eventuella hälsokonsekvenser 
och det resulterande åtgärdsbehovet kan härledas från detta.  
 
OBS:  
Denna metod syftar till en orienterande bedömningen av arbetsförhållanden vid utövandet av lyft, hållning och bärande av laster. 
Ändå är för bestämningen av tidspoängen och andra nyckelindikatorers poäng (effektiv lastvikt, lastupptagningsförutsättningar, 
kroppshållning, ogynnsamma utföringsförhållanden (summa av alla mellanpoäng) en god kunskap om det delmomentet som ska 
utvärderas en absolut förutsättning. Finns inte denna kunskap får ingen bedömning göras. Grova uppskattningar och antaganden 
leder till felaktiga resultat. 
 
Tillvägagångssätt: 
Bedömningen sker principiellt för delmoment. Inträffar mindre avvikelser inom ett delmoment, t.ex. vid lastvikten och/eller 
kroppshållningen, ska medelvärden bildas. Uppstår under en arbetsdag flera delmoment med betydligt skiftande förutsättningar 
eller inom ett delmoment väldigt varierande förutsättningar, ska dessa bedömas och dokumenteras var för sig. Sannolikheten för en 
fysisk överbelastning kan endast bedömas om alla under en arbetsdag förekommande fysiska belastningar bedöms. För en 
sammanfattande bedömning av avsevärt varierande lasthanteringar kan t.ex. KIM-LHC-E användas. Vid överlappningar med andra 
belastningssätt måste övervägas om även andra LMM behöver användas (se även http://www.baua.de/leitmerkmalmethoden).  
 
För bedömningen krävs 3 (ev. 4) steg:  

1. Bestämning av tidspoängen,  
2. Bestämning av nyckelindikatorernas poäng och  
3. Utvärdering/bedömning. Som resultat kan ev. ett  
4. steg behövas, som inkluderar slutledningen och implementeringen av utformningsåtgärder och prevention.  

 
Poängsättningen sker enligt tabellen separat för män och kvinnor. Hanteras varierande lastvikter är ett frekvensviktad genomsnitt 
av lastvikterna tillåtet. Uppnås en lastkategori ≥ får ett genomsnittsvärde bildas. Om medelvärdet inte längre är tillåtet ska 
hanteringsprocesserna registreras som separata delmoment (t.ex. med KIM-LHC-E). Poängsättningen av de övriga indikatorerna 
sker enligt ovan beskrivit tillvägagångssätt. Ändamålsenig interpolering av mellansteg är tillåten.  
 
Vid poängsättning är lämplig interpolering principiellt tillåten.  
Tidspoäng < 1 får inte sättas, tidspoängen måste alltid vara 1! 
 
Genomförandet av dokumentation och utvärdering / bedömning: 
 
Steg 1: bestämning av tidspoäng 
Tidspoängen bestäms med hjälp av tabellen beroende på den totala frekvensen (antal repetitioner) vid lyft-, nedsänknings, 
förflyttnings, håll- eller bäraktiviteter inom det delmomentet som ska bedömas.  
 
Steg 2: bestämning av de ytterligare faktorernas poäng 
Poängsättning av nyckelindikatorerna för lastupptagningsförutsättningar, kroppshållning, ogynnsamma utföringsförhållanden och  
arbetsorganisation/tidfördelning sker enligt ovan beskrivit tillvägagångssätt. Lämplig interpolation för mellansteg är tillåten. Som 
kroppsfjärran räknas ett avstånd mellan bröst och mitten av handen av mer än 17 cm (5% percentil, europeiskt värde).  
 
Steg 3: utvärdering och bedömning  
Utvärderingen av varje delmoment sker enligt ett momentrelaterat poängvärde (beräkning genom addition av indikatorernas poäng 
och multiplikation med tidspoängen). Detta poängvärde kan tillordnas ett riskområde och därifrån kan sannolikheten för en fysisk 
överansträngning p.g.a. detta delmoment samt eventuella hälsokonsekvenser och ett resulterande åtgärdsbehov härledas. 
 
Steg 4: utformning och prevention 
Kompletterande till de på riskbedömningen baserad föranledda preventiva åtgärderna gäller: 
 Från och med riskområdet 3 "väsentligt förhöjt", är i regel utformningsåtgärder samt ytterligare kollektiva och individuella 

preventiva åtgärder nödvändiga. Arbetsmedicinsk omsorg enligt gällande lagstiftning är skälig*).  
 Utformnings- och preventiva åtgärder för särskilt utsatta personalgrupper (t.ex. ungdomar eller handikappade) ska tas hänsyn 

till, oberoende av belastningsgraden och eventuellt i varje enskild fall, som t.ex. inom ramen av den vald preventiva 
hälsovården. 

 Genom att söka efter de högsta poängen för nyckelindikatorerna kan orsakerna till ökade belastningar upptäckas och 
förändringar initieras. Utformningsbehov bör också prövas när enskilda funktioner visar maximala poäng. Eventuellt 
föreliggande indikationer om begränsningar av genomförbarheten vid poängsättning av enstaka indikatorer bör observeras. 

 
 
*) utgåva arbetsmiljöförordningen (i Tyskland: ArbMedVV), juni 2019 


