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Key Indicator Method - Nyckelindikatormetod för bedömning och utformning 
av belastningar vid att manuellt dra och sjkuta laster  

KIM-PP 
 

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 onaturliga kroppshållningar (KIM-ABP) 

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

 Denna nyckelindikatormetod syftar till registrering och bedömning av belastningar vid förflyttning av åkdon, 
hängbanor eller hängkranar med muskelkraft. 

 Åkdon kan vara enhjuliga kärror, enaxlade kärror, trolleys eller vagnar med 3 till 6 hjul som fritt flyttas på marken i 
alla riktningar med enbart muskelkraft. Hängbanor är mono-rälssystem på vilka lasten flyttas på transporthängare 
åt ett håll. Hängkranar är övertäckningar av ytor där lasten kan flyttas åt alla håll.  

 Om inga ytterligare krafter för materialbearbetning tillkommer kan denna nyckelindikationsmetoden även 
användas för handmanövrerade arbetsredskap (t.ex. färgmarkeringskärra, mätrullar).  

 

Avgränsning mot andra nyckelindikatormetoder 

 Om lasten flyttas utan hjälpmedel (t.ex. rullning av rotationssymetriska föremål eller släpning över golvet), ska 
nyckelindikationsmetoden ”Helkroppskrafter” (KIM-BF) beaktas.  

 Om lasten flyttas med åkdon med mekanisk driv (t.ex. självgående truckar, trapphissar) kan kompletterande 
nyckelindikationsmetoderna ”Kroppsförflyttning” (KIM-BM) och ”Helkroppskrafter” (KIM-BF) beaktas.   

 Vid flytt av lyfthjälpmedel utan särskild förflyttning (t.ex. pelarkran, suglyftare) ska nyckelindikationsmetoden 
”Helkroppskrafter” (KIM-BF) beaktas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Blankett inklusive snabbinstruktion 
 

 
  



Utkast till fälttest – version 12.5 – utgåva 04.2019 – © BAuA/ASER/ArbMedErgo/ebus 

LMM för bedömning och utformning av belastningar vid att manuellt dra och skjuta laster (KIM-PP) 
 

Arbetsplats / delmoment:  

Arbetsdagens längd:  Bedömare:  

Delmomentets längd:  Datum:  

Steg 1: Tidspoäng (väglängd, tiden för att dra, skjuta) 

Weglänge1) bis …m2) 40 200 400 800 1200 1800 2500 4200 6300 8400 11000 15000 20000 

Dauer1) bis …min2) ≤ 1 ≤ 5 ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 45 ≤ 60 ≤ 100 ≤ 150 ≤ 210 ≤ 270 ≤ 360 ≤ 480 

Zeitwichtung 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 
1) En ungefärlig hastighet av 0,7 m/ s (2,5 km/h) antas vid dragning och skjutning. 2) per delmoment och arbetsdag. 

Steg 2: Bedömningspoäng för ytterligare faktorer 

Lastvikten att 
flytta inkl. 

åkdon 
 

[kg] 

Åkdon Hängbanor 
 
 
 
 

 

Hängkranar 
 
 
 
 
 

 

Kärra3) 4) 

Vagn 

endast styrrullar 
med bockrullar eller 

fastställbara styrrullar 
med 

dragbomstyrning 

     
 

 
 

 

5)  
 

5)  
 

till 50 3 2 2,5 2,5 3 1 1 1 1 2 

> 50 till 100 5 3 4 3 4 1 1 1 1 2,5 

> 100 till 200 10 6 7 4 6 2 1,5 1,5 1,5 3,5 

> 200 till 300 50 12 50 5 8 3 2 2 2 4,5 

> 300 till 400 

100 

50 

100 

7 12 4 3 2,5 2,5 6 

> 400 till 600 

100 

12 50 6 5 4 4 10 

> 600 till 800 50 

100 

10 8 7 7 15 

> 800 till 1000 

100 

15 12 10 10 50 

> 1000 till 1300 50 50 50 20 
100 

> 1300 100 100 100 50 
3) Poängsättningen ta förutom framdrivningskrafterna även hänsyn till lyft-, tipp-, balanser och nedsättningskrafterna. 
4) Kärra med stödhjul, trappkärror och övriga specialkonstruktioner kan med KIM-PP inte bedömas differentierad. 
5) t.ex. soptunnor utomhus med enkla hjullager som ev. är väderleksutsatta.  
Gråa fält: dessa lastvikter kan inte längre flyttas på ett säkert sätt. 
 

Körbanans beskaffenhet 

Poäng 

  
Vagn 

Körbana överallt jämn, slät, fast, torr, utan lutning 0 0 0 

Körbana mest slät och jämn, med mindre skadställen/störningar utan lutning 0 0 1 

Blanding av gatsten, betong, asfalt, marginella lutningar6), nedsänkte trottoarkanter 0 1 2 

Blandning av grova gatsten, fast sand, marginella lutningar7), mindre kanter/trösklar 1 2 3 
Obelagd eller grov stenlagd körbana, slaghål, stark nedsmutsning, marginella lutningar, kanter, 
trösklar 

3 5 6 

Tilläggspoäng för betydande 
lutning eller trappor 

Lutningar 2 till 4° (4 till 8 %)   5  
Poäng 

+ tilläggspoäng 
Summa 

 Lutningar 5 till 10° (9 till 18 %) 10 

Treppor7), Lutningar > 10° (18 %) 25 
6) marginell lutning: till 2° (4 %), 7) endast vid användning av trappkärror 
 

Ogynnsamma utföringsförhållanden (anges endast om tillämpligt) 
Mellanpoäng 

 

Summa ZW 
mellanpoäng 
(maximalt 4) 

Regelbundet ökade startkrafter på grund av insjunkning i marken ellerförkilning av 
åkdon 

3 

 

Frekventa stopp         med inbromsning   /   utan inbromsning 3   /   1 

Många riktningsbyten eller kurvor, frekvent manövrering 3 

Lasten måste positioneras exakt och stoppas, körbanan måste följas exakt   1 
Förhöjd rörelsehastighet (ca. 1,0 bis 1,3 m/s) 2 
Inga: det föreligger inga ogynnsamma utföringsförhållanden.  0 
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Ogynnsamma egenskaper åkdon/hängebana/hängkran 
Mellanpoäng 

 

Summa ZW 
mellanpoäng 
(maximalt 4) 

Inga lämpligas handtag eller konstruktionsdelar för kraftinledningen  2  

Ingen broms vid körning på lutningar > 2° (> 3 %) 3 
 

Olämpliga rullar (t.ex. för liten på mjuk eller ojämn golv) 2 

Trasiga rullar (utslagna, släpande, tröga, för lite lufttryck) 2  

Inga: det föreligger inga ogynnsamma egenskaper hos åkdonen.  0  
 

Kroppshållning/kroppsrörelse 8) Poäng 

 
 

 
 

 
kraftriktningen  

 Kropp upprätt eller lätt framåtbökd, inga vridningar,  
 valfri kraftansatshöjd, 
 ingen begränsning i benutrymmet 

3 

 Lutning av kroppen i rörelseriktning eller lätt vridning vid ensidiga drag  
 fast kraftanstashöjd mellan 0,9 - 1,2 m 
 ingen eller marginell begränsning i benutrymmet 
 övervägande dragning 

5 

 Påtvingad kroppshållning p.g.a. 
- fast kraftansatshöjd < 0,9 eller > 1,2 m 
- ensidig kraftansats på sidan 
- betydande synskada 

 Betydande begränsningar i benutrymmet   
 Frekventa/jämna kroppsvridningar resp. sidolutning märkbar 

8 

8) Hänsyn ska tas till den typiska kroppshållningen. Uppstår tydliga kroppslutningar vid start, inbromsning och manövrering beaktas dessa under 
ogynnsamma utförandeförhållandena.  

 

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 

Lastvikt / åkdon       

Körbana +      

Ogynnsamma utföringsförhållanden (∑ ZW) +      

Egenskaper åkdon (∑ ZW) +      

Kroppshållning +      

Arbetsorganisation/tidfördelning +  
wenn weibliche 
Beschäftigte: 

 
         

Tidspoäng 
x 

Summa 
indikatorpoäng: 

=  x 1,3 = 
Resultat 

  ZS för två: x 0,7     
 

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 dra och skjuta  

KIM-PP 
 
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 dragning och skjutning av laster på 
åkdon/hängbanor/hängkranar). Ändå är för bestämningen av tidspoängen och andra nyckelindikatorers poäng (typ av 
åkdon/lastvikt, körbanans beskaffenhet, utförandeförutsättningar, egenskap och tillstånd av åkdonet och kroppshållning) 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: 
Om det finns flera delmoment med dragning och skjutning under arbetsdagen, ska dessa ev. bedömas och dokumenteras var för 
sig. Sannolikheten för en fysisk överbelastning kan endast bedömas om alla under en arbetsdag förekommande fysiska 
belastningar bedöms. Dessa kan bedömas med t.ex. KIM-PP-E. Vid överlappningar med andra belastningssätt måste övervägas 
om även andra LMM behöver användas. 
 
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.  

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. Basis är hela sträckan resp. hela tiden i delmomentet under arbetsdagen som utförs 
med åkdonet, lastad som olastad. 
 
Steg 2: bestämning av de ytterligare faktorernas poäng 
Poängsättningen av typen av åkdon/lastvikt, körbanans beskaffenhet, utförandeförutsättningar, egenskap och tillstånd av åkdonet 
och kroppshållning sker enligt dem beskrivna indikatorerna och skalningen i resp. tabellerna. Om dessa informationer inte räcker 
till, kan den detaljerade broschyren "Dra och skjuta utan skada - principer och riskbedömning" konsulteras. 
 
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. 
Om kvinnor utför detta delmoment, multipliceras poängvärdet med faktor 1,3. Detta tar hänsyn till att kvinnor i genomsnitt har cirka 
2/3 av mäns fysiska kapacitet. 
 
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 


