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Abstract 

Introduction: Hand Arm Risk Assessment Method (HARM) is a tool to assess the risks of 
developing complaints of the arm, neck or shoulders during manual work. The method was 
developed in the Netherlands primarily for employers, but is also used as an aid to work 
environment inspectors. The purpose of this study was to evaluate the HARM-method for 
assessment of biomechanical exposure of the upper limbs when performing manual tasks as 
well as its suitability to be used within work environment inspection.  

Methods: Ten labour inspectors conducted assessments of five video-recorded work tasks. 
Assessments made with HARM were compared with those made with the Assessment of Re-
petitive Tasks (ART) tool and with ACGIH Hand Actvity Level (HAL) - both methods for 
assessment of biomechanical exposure of the upper limbs - and with the model for the 
assessment of repetitive work in the provisions of the Swedish Work Environment Authority 
on ergonomics for the prevention of musculoskeletal disorders, AFS 1998:1. HAL is based on 
a threshold limit value for hand activity. The method combines the assessment of hand 
activity with perceived effort in the hand and forearm. The assessments were made twice, two 
weeks apart. Following each assessment the inspectors answered questions about the 
suitability of each method. Three experts (X) made the same assessments, first individually 
just like the inspectors’, and then they agreed upon a consensus estimation. Head and upper 
arm position were registered by inclinometer, wrist movements with electro goniometer. The 
observers' assessments were compared with a “gold standard” that was created by the results 
of the technical measurements which replaced the consensus estimates for the head and arm 
positions as well as wrist motions in the HARM, ART and HAL assessments. 

Results: The inspectors' assessment of HARM and ART showed in comparison with the res-
pective “gold standard” some underestimation of risks. Conformity in the test-retest was 68 % 
at appraisal with HARM and 66 % with ART. Based on the inspectors' observations it was re-
vealed that force and frequency were experienced as the most difficult to assess. On the other 
hand the individual assessments indicated that the work position of the hand and forearm 
showed the largest deviation. Hand activity was both over and undervalued in comparison 
with technical measurements, suggesting that it is difficult to simply assess hand activity by 
observation. Furthermore, the model for identifying repetitive work in AFS 1998:1 was 
perceived to be the most difficult to use for performing assessments, as it has few criteria and 
no support for the assessment of hand/arm and hand intensive movements. This underlines 
that there is a need for other models as a supplement to the provisions. 

Conclusions: The results showed that the HARM and ART are relatively similar in content 
and structure and provided relatively similar results. HARM is more detailed than ART as it 
takes into account the vibration exposure as a single factor and shows more consideration to 
the duration of exposure. The HARM-method provides support for the assessment; it is easy 
to use, it needs pen and paper only and is in that sense readily available, it is fast and takes 
into account the whole of the assessment of biomechanical exposure of the upper limbs. ART 
is very similar to HARM; HAL is more limited and can be used as a rapid screening of hand 
load. 
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Sammanfattning 

Inledning: Hand Arm RiskbedömningsMetod (HARM) är ett verktyg för bedömning av belastning på 
hand och arm vid manuellt arbete. Metoden är framtagen i Nederländerna, i första hand till arbetsgiva-
re, metoden används också som ett stöd för arbetsmiljöinspektörer. Syftet med den här studien var att 
utvärdera HARM-metodens tillförlitlighet och dess lämplighet som hjälpmedel för arbetsmiljöinspek-
törer vid riskbedömning av belastning på hand, arm och axel vid manuellt arbete.  

Metod: Tio observatörer tillika arbetsmiljöinspektörer genomförde bedömningar av fem videoinspela-
de arbetsmoment.  Bedömningar gjorda med HARM jämfördes med bedömningar med Assessment of 
Repetitive Tasks (ART) och Hand Activity Level (HAL) samt modellen för bedömning av ensidigt 
upprepat arbete i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 1998:1. HAL bygger 
på ett gränsvärde för handaktivitet. Metoden kombinerar bedömning av handens aktivitet med upplevd 
ansträngning i hand och underarm. Bedömningarna gjordes två gånger med två veckors mellanrum. I 
anslutning till varje bedömning besvarades frågor om respektive metods användbarhet. Tre experter 
(X) gjorde först enskilt motsvarande bedömningar som observatörerna och enades därefter i en kon-
sensusbedömning. Huvudets- och överarmarnas position registrerades med inklinometer, handledsrö-
relser med elektrogoniometer. En ”gyllene standard” som observatörernas mätningar kunde jämföras 
med, skapades genom att resultaten av de tekniska mätningarna ersatte konsensusbedömningen för 
huvud- och armposition samt handledsrörelserna för HARM, ART och HAL.  

Resultat: Observatörernas bedömningar med HARM och ART visade i jämförelse med respektive 
gyllene standard på en viss undervärdering av risker. Överensstämmelsen vid test-retest av arbets-
momenten var 68 % vid bedömning med HARM och 66 % med ART. Av observatörernas synpunkter 
framkom att kraft och frekvens upplevdes svårast att bedöma. Av de enskilda bedömningarna framkom 
dock att det var arbetsställning i hand och underarm som visade den största avvikelsen. Handaktivitet 
både över- och undervärderades i jämförelse med tekniska mätningar, vilket pekar på att det är svårt att 
enbart genom observation bedöma handaktivitet. Vidare framgick att AFS upplevdes vara svårast att 
använda som underlag till en belastningsergonomisk riskbedömning, då den har få kriterier och saknar 
bedömningsstöd för hand/arm och handintensiva rörelser. Detta understryker att det kan behövas ett 
komplement till AFS.  

Slutsatser: Resultaten visade att HARM och ART är relativt lika till innehåll och struktur och gav 
förhållandevis likvärdiga resultat. HARM är mer nyanserad än ART då den dels tar hänsyn till 
vibrationsexponering som en enskild faktor och dels justerar för exponeringstid. HARM-metoden ger 
stöd vid bedömning, är snabb och lätt att använda, endast papper och penna krävs och den tar hänsyn 
till helheten vid bedömning av nack- och arm belastning. ART är mycket lik HARM. HAL är mer 
begränsad och kan användas som en snabb screeningmetod för handbelastning 
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Använda ord och förkortningar 

AMM Arbets- och miljömedicin  
AFS Arbetsmiljöverkets /Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 
Acromion Avlångt utskott vid skulderbladets yttre vinkel 
ART Assessment of Repetitive Tasks of the upper limb 
AV Arbetsmiljöverket 
Borgs CR10-skala   Borgs Category and Ratio scale - subjektiv bedömningsskala i tio steg  
C7 - Th1 Övergången nacke – bröstrygg 
CTS Karpaltunnelsyndrom 
Datalogger En elektronisk enhet som registrerar data över tid eller i relation till 
 placering av antingen inbyggda eller externa instrument eller sensorer 
Distala Bortre – åt handen eller foten till  
Dorsalflexion Rörelsen som uppstår när handen böjs mot handryggen  
EHSS Ergonomi och Human Factors Sällskapet i Sverige 
Elektrogoniometer Instrument som mäter ledvinklar och rörelsehastighet 
EUA Ensidigt upprepat arbete 
Extension Sträckrörelse 
Flexion Böjrörelse 
Frontalplan Plan som går lodrätt genom kroppen och delar den i en främre och en bakre halva. 
HAL Hand Activity Level 
HARM Hand Arm RiskbedömningsMetod 
HSE Health and Safety Executive, Arbetsmiljöverkets motsvarighet i Storbritannien 
Humerus Överarmsben 
Inklinometer Instrument som registrerar vinklar i förhållande till lodlinjen 
Interbedömarreliabilitet Tillförlitlighet av instrument vid upprepad bedömning av samma situation 
Intrabedömarreliabilitet Tillförlitlighet av instrument vid bedömning av flera personer av samma situation 
Lateral epikondylit Tennisarmbåge, inflammation vid armbågens yttre muskelfästen  
M. Deltoideus Axelmuskeln 
Metakarpalben Ben i mellanhanden 
MTO Människa Teknik och Organisation 
Palmarflexion Rörelsen som uppstår när handen böjs mot handflatan  
Proximal Närmare mitten av kroppen till 
Radius Strålbenet 
Reliabilitet Tillförlitlighet vid mätning  
Sagittalplan Plan som går lodrätt genom kroppen och delar den i en vänster- och en högerhalva. 
Strain Index Metod för bedömning av belastningsskaderisker i arm och hand 
Tendinit  Seninflammation 
TLV Gränsvärde (Threshold Level Value)  
TNO Nederländernas organisation för naturvetenskaplig forskning 
Trafikljusmodell Risken påvisas utifrån färgkoderna, grön (acceptabel risk), gul (risk finns - värdera 
 närmare) eller röd (förhöjd risk - olämpligt).  
Ulna Armbågsbenet 
Validitet Giltighet, hur väl resultat av en mätning speglar det sanna resultat 
WMSD Work related Musculoskeletal disorders – arbetsrelaterade besvär  
  i muskler och leder 
  



  
  
 

9 

     

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hand Arm RiskbedömningsMetod (HARM) är en metod för riskbedömning av belastning på hand och 
arm i manuellt arbete. Metoden har tagits fram av forskare vid TNO i Nederländerna (Nederländernas 
organisation för tillämpad naturvetenskaplig forskning) på uppdrag av det departement som ansvarar 
för tillsynen av arbetsmiljölagstiftningen. HARM används bland annat som ett verktyg av nederländ-
ska arbetsmiljöinspektörer vid arbetsplatsinspektioner för att kunna få ett mer objektivt bedömnings-
stöd, för att kunna driva ärenden inom arbetsmiljöområden som annars inte är direkt mätbara. Inom 
Arbetsmiljöverket har frågan rests om HARM kan användas av arbetsmiljöinspektörer i Sverige som 
ett komplement vid bedömning utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 
1998:1. För att få underlag till ett beslut i frågan görs denna utvärdering, utförd inom ramen för magis-
terutbildningen ergonomi och MTO.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera HARM-metodens tillförlitlighet och dess lämplighet som 
hjälpmedel för arbetsmiljöinspektörer vid riskbedömning av biomekanisk belastningen på hand, arm 
och axel i manuellt arbete.  
 
De frågeställningar vi utgår ifrån är följande: 

� Ger HARM i jämförelse med andra metoder likvärdiga riskbedömningsresultat? 
� Vilken validitet har HARM-metoden? 
� Hur reliabel är HARM-metoden? 
� Hur upplever arbetsmiljöinspektörer HARM-metodens användbarhet? 
� Upplevs HARM som ett värdefullt komplement till nuvarande bedömning med 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 1998:1? 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Litteraturstudie 
En genomgång av litteratur inom området gjordes. Den litteratur som granskades består av fack-
litteratur samt artiklar. Sökning av översiktsartiklar har gjorts i flera databaser, främst PubMed, Scopus 
och Ergonomics Abstracts. Google Scholar användes för att få fram rapporter. Referenslistor till valda 
artiklar användes för att finna mer litteratur. Sökningarna avgränsades till åren 1999 till 2010 och 
studier på engelska. Sökningar med sökorden gjordes i databasernas ”all fields”. Sökord har använts i 
olika kombinationer, t ex ”work”, ”related”, ”upper”, ”limb”, ”disorders”, ”risk”, ”assessment”, 
”biomechanical” och ”exposure”. 

2.2 Lagstiftning 
Arbetsmiljölagen är en ramlag som kompletteras med de mer detaljerade reglerna, Arbetarskydds-
styrelsens/Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Lagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet och att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö och gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare 
utför arbete åt en arbetsgivare (Arbetsmiljöverket, 2011). 

I EU:s ramdirektiv 89/391 EEG uttrycks att arbetsgivaren har en allmän skyldighet att garantera 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i alla delar av arbetet. Genom medlemskapet i EU måste Sverige 
överföra direktivet i svensk lagstiftning. Direktivet understryker den nyckelroll som riskbedömningar 
kan ha. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, överför delar 
av direktivet genom kraven på bland annat arbetsmiljöpolicy, uppgiftsfördelning, sakkunnig hjälp 
utifrån och skriftliga riskbedömningar. Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, bedöma risker, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten så att 
anställda inte skadas, blir sjuka eller på annat sätt far illa (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Riskbedömning är en process för att utvärdera olika arbetsmiljörisker som uppstår till följd av brister 
på arbetsplatsen i syfte att avgöra om förebyggande åtgärder behövs eller inte. Risk betyder i detta 
sammanhang, sannolikheten för, att ohälsa eller olycksfall i arbetet kan uppstå och följderna av detta 
(Arbetsmiljöverket, 2001; eur-lex, 2010). 

I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 1998:1, finns de regler som syftar 
till att arbetsplatser, arbeten och arbetsmiljöförhållanden ska ordnas så att risker för hälsofarliga eller 
onödigt tröttande fysisk belastning undanröjs. Begreppet belastningsergonomi berör arbetsställningar, 
fysisk belastning och andra förhållanden som direkt eller indirekt kan inverka på hälsan i rörelseorga-
nen. Begreppet belastningsdos används i föreskriften som ett mått på den sammanlagda belastningen. 
Dosen beräknas som en kombination av hur mycket, hur tungt, hur ofta samt hur länge vi arbetar. 

I andra paragrafen står att ”arbetsgivaren skall så långt det är praktiskt möjligt ordna och utforma 
arbetsplatsen så att arbetstagaren kan använda för kroppen gynnsamma arbetsställningar och rörelser. 
Långvarigt eller ofta återkommande arbete med böjd eller vriden bål liksom med händerna över axel-
höjd eller under knähöjd skall undvikas.” I kommentarerna om arbetsställningar och arbetsrörelser 
betonas att de flesta rörelser som kan utföras och de flesta ställningar som kan intas utan större svårig-
het kan betraktas som naturliga och därmed menas att de inte är skadliga för oss. Det är t o m bra att ta 
ut rörligheten så långt det går. Handlar det däremot om att lederna ofta eller länge belastas när de är 
kraftig böjda, sträckta eller roterade finns anledning till försiktighet.  
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Faktorer som kan bidra till att belastningsbesvär uppkommer, kan vara psykisk belastning, stark tids-
press, höga krav från andra eller på sig själv. Bristande handlingsutrymme och bristfälligt socialt stöd 
är andra faktorer som kan påverka. Ytterligare exempel är vibrationer som kan samverka med och för-
stärka risken för belastningsbesvär (AFS 1998:1). För vibrationer som sådana finns en särskild före-
skrift (AFS 2005:15). 

I belastningsergonomiföreskriftens allmänna råd finns modeller med rekommendationer för bland 
annat bedömning av lyft, arbetsställningar och ensidigt upprepat arbete. Ensidigt upprepat arbete 
beskrivs i föreskriften som ”att man utför en eller några få arbetsuppgifter, med liknade arbetsrörelser 
som upprepas om och om igen under en väsentlig del av arbetsdagen”. Modellerna syftar till att kunna 
ge en första indikation om ett visst arbete eller arbetsmoment innebär risk för biomekanisk överbelast-
ning, och därmed vara utgångspunkt till praktiskt förändringsarbete. 

2.3 Arbetsmiljöinspektörens roll 
Arbetsmiljöverket (AV) har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljön uppfyller de 
krav som finns i arbetsmiljölagen om att alla ska ha en bra och utvecklande arbetsmiljö. AV bedriver 
sitt arbete genom att utfärda juridiskt bindande föreskrifter, inspektera arbetsställen och sprida infor-
mation. 

Arbetsmiljöinspektörens uppgift är att följa upp att arbetsgivare har de rutiner för arbetsmiljön som 
lagen och reglerna kräver. Inspektören för en dialog med arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för 
arbetsmiljön, men också med skyddsombud, arbetsledare och arbetstagare. Arbetsmiljöinspektören 
lyfter fram och synliggör eventuella brister som finns i verksamheten. Om man upptäcker brister i 
arbetsmiljön ställs krav på arbetsgivaren att göra något åt saken. Inspektören beskriver i ett så kallat 
”inspektionsmeddelande” de brister som behöver åtgärdas, utan detaljerade anvisningar om hur 
arbetsgivaren ska bära sig åt för att uppfylla kraven.  

2.4  Arbetsrelaterade besvär  
Arbetsrelaterade belastningsbesvär, på engelska work related musculoskeletal disorders (WMSD), be-
skriver besvär eller sjukdomar i rörelseorganen som har en bevisad eller en hypotetisk arbetsrelaterad 
orsakskomponent som främst handlar om besvär i nacke och övre extremiteter (Kuorinka et al., 1995). 

Arbetsrelaterade belastningsbesvär har enligt världshälsoorganisationens (WHO) definition av WMSD 
multifaktoriella orsaker, där faktorer relaterade till arbetsmiljö och utförande av arbetet bidrar som två 
av flera orsaksfaktorer som kan ha betydelse för uppkomsten av besvär. Detta kan jämföras med yrkes-
sjukdom eller occupational disease där det finns en direkt orsak och effekt (Kuorinka et al., 1995). 
 
Av arbetsmiljöundersökningen 2010 framgår att var femte sysselsatt i Sverige de senaste 12 månader-
na har haft någon form av besvär som kan kopplas till arbetet. Bakom problemet ligger främst fysisk 
belastning, stress och psykosociala förhållanden. I den senast undersökningen rapporterar 23 % av 
kvinnorna och 11 % av männen besvär till följd av arbetet. Tung manuell hantering, påfrestande ar-
betsställningar och korta upprepade arbetsmoment – är för män den vanligaste orsak till arbetsorsakade 
besvär. För kvinnor utgör fysisk belastning och psykisk påfrestning likvärdiga orsaker till besvär 
(Arbetsmiljöverket, 2011).  



  
  
 

12 

     

2.4.1 Riskfaktorer  
Risker som sätts i samband med arbetsrelaterade belastningsbesvär kan ha sin grund i både fysiska, 
psykosociala och organisatoriska faktorer. Väl kända fysiska faktorer är kroppsställning, ledvinklar, 
rörelser, kraftutnyttjande och vibrationer samt kombinationer av dessa faktorer (Wigaeus et al., 2002). 
Individuella faktorer som ålder, kön och tidigare symtom kan också bidra till en ökad risk för utveck-
ling av muskuloskeletala besvär (Kilbom, 1994). 

Exempel på psykosociala och organisatoriska faktorer relaterade till arbete och arbetsmiljö är 
arbetsbelastning, - pausmönster, arbetstempo, möjligheter att påverka, stöd, krav och anspänning. 
Monotoni, kontroll och arbetstillfredsställelse i arbetet, förväntningar i arbetet och socialt stöd är 
faktorer som förknippas med belastningsrelaterade besvär i övre extremiteter. Sambanden tycks 
starkare för besvär i nacke/skuldra än för hand/handled (Bernard, 1997). Bongers (2002) visar i en 
genomgång av flera studier att självupplevd stress i arbetet har ett samband med besvär i hand/hand-
led/underarm och skuldra. Vissa samband konstaterades också när det gäller höga krav i arbetet och 
monotont arbete med få utvecklingsmöjligheter och besvär i hand/handled. Mindre tydliga samband, 
men positiva, rapporterades också avseende låg kontroll och besvär i nacke/skuldra (Bongers et al., 
2002). 

2.4.2 Arbetsrelaterade besvär i nacke, axlar, armar och händer 
Besvär i skulderregionen 
Det finns starka bevis för att högrepetitivt statiskt arbete med armarna flekterade/abducerade mer än 60 
grader har ett positivt samband med skuldertendinit. Det sambandet blir starkare om dessa positioner 
förekommer i kombination med handhållet verktyg över skulderhöjd (Hansson & Westerholm, 2004). 
Skulderrörelser med en frekvens över 2,5 gånger per minut medför risk för belastningsbesvär (Hägg, 
2001). 

Lateral epikondylit  
Epikondylit har sedan länge ansetts ha ett samband med fysisk belastning. Arbetssituationer där det 
finns både repetitivt arbete och tunga arbetsmoment samtidigt tycks mest riskfyllda (Bernard, 1997; 
Hansson & Westerholm, 2004). 

Karpaltunnelsyndrom (CTS) 
Med CTS menas inklämning av medianusnerven i handleden. Arbete med handhållna vibrerande verk-
tyg har en stark evidens för CTS där vibrationskomponenten inte kan särskiljas från kraftgreppet som 
uppstår i samma situation. (Kuorinka et al., 1995). I flera studier beskrivs att kombinationer av expo-
neringar visar en högre skadlighet än den enskilda exponeringen. Kombinationsexponering av repeti-
tivt arbete och kraftgrepp, repetitivt arbete och icke neutrala lägen i handleden samt alla kombinations-
exponeringar med vibrationer är sådana exponeringar som kan tänkas ge ett CTS (Bernard, 1997; 
Hansson & Westerholm, 2004). 

Tendiniter i hand och handled 
Evidens finns inte för någon enskild faktor som repetition, kraft eller arbetsställning och tendiniter i 
hand/handled. Arbetsuppgifter som anses riskfyllda och där det finns en ökad risk för tendiniter i 
hand/handled uppstår vid repetitiva uppgifter som även är kraftkrävande. Det finns starka bevis för ett 
positivt samband mellan mycket repetitivt arbete i kombination med andra arbetsrelaterade riskfaktorer 
och tendiniter i hand/handled (Bernard, 1997).  
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Raynauds syndrom 
Vibrationsexponering i arbetet kan leda till besvär i hand och armar på grund av kärl- och nervskador. 
Detta kan bland annat yttra sig som Raynauds syndrom och karpaltunnelsyndrom. Det mest uppmärk-
sammade symtomet på vibrationsskada är vita fingrar som uppstår till följd av att blodcirkulationen i 
och under huden störs (Arbetsmiljöverket, 2005). 

2.5 Metoder för bedömning av biomekanisk belastning  
Metoder som används för bedömning av fysisk belastning är olika former av självrapporterade 
metoder, observationsmetoder och direkta mätmetoder.  

Observationsmetoder är förmodligen den vanligaste metoden för att identifiera risker på arbetsplatsen 
och för att följa upp effekter av ergonomiska åtgärder. För att observationsmetoder ska kunna ge en 
grund för beslut ska metoden vara valid för det valda målområdet och resultatet ska vara reproducer-
bart. En idealisk metod att undersöka validitet med är genom en så kallad ”gold standard”.  
Det finns däremot ingen generell gyllene standard för undersökning av biomekaniska exponeringar 
även om arbetsställningar kan mätas med direkta tekniska mätningar (Takala et al., 2010). 

I en studie som grundar sig på sökningar i vetenskapliga databaser har Takala m.fl. (2010) utvärderat 
validitet, repeterbarhet och praktisk användning av ett stort antal observationsmetoder. Utvärderingen 
understryker metodernas styrkor och svagheter. Metoderna är lämpliga att använda i olika samman-
hang och val av metod är avhängigt bedömningens syfte och vad resultaten ska användas till. Ett 
verktyg till hjälp för underlag till förbättringsmöjligheter behöver inte ha samma precisionskrav som 
ett som används för bedömning av säkerhet. En rekommendation är att använda enkla och snabba 
metoder för screening och metoder som utfaller i numerisk data för en djupare bedömning. En generell 
slutsats av Takala m.fl. översikt är att observationsvariablerna framtagna i metoderna inte direkt är 
jämförbara med varandra då de använder sig av olika kroppsvinklar och vinkelområden (Takala et al., 
2010).   

Bao m.fl.(2006a) beskriver svårigheten att välja en representativ arbetsuppgift och arbetstagare som 
utför uppgiften på ett för gruppen representativt sätt vid identifiering och bedömning av risker för en 
grupp arbetstagare. Det finns låg överensstämmelse mellan skattning av repetitivitet med olika 
metoder. Utifrån detta föreslås att olika parametrar i olika metoder inte är utbytbara mot varandra (Bao 
et al., 2006b). 

Spielholz m.fl. (2001) jämförde mätdata från bedömningar av riskfaktorer för belastningsskador i övre 
extremiteter. Bedömningar gjordes genom självrapportering, med videoobservation och direkta 
mätningar. Syftet med studien var att jämföra om resultaten av bedömning med de tre metoderna gav 
liknande resultat på samma frågor. Riskfaktorer som bedömdes var handkraft, rörelser i handled och 
underarm, repetitivitet och rörelsehastighet. Resultaten visade att självrapportering var den av de tre 
metoderna som var minst noggrann och konsekvent överskattade exponeringarna av de bedömda 
riskfaktorerna. Generellt visar studien med undantag av deviation i handleden att de direkta mät-
instrumenten (EMG och elektrogoniometer) som användes i studien gav de mest exakta bedöm-
ningarna. Handledsrörelser, frekvens och varaktighet mättes bäst med elektrogoniometer. Spielholz et 
al. (2001) belyser också vikten av att beakta eventuella mätfel i bedömningarna.   
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David (2005) beskriver att en svårighet med självskattningsmetoder är att arbetstagarens uppfattning 
av den exponering denne utsätts för kan vara otillförlitlig och inexakt. Enligt Takala et al. (2010) an-
vänds subjektiva självrapporterande metoder ofta i kombination med någon annan metod.  

Stock m.fl. (2005) beskriver att direkta mätningar och observationer ofta görs under en relativt kort del 
av den totala tiden uppgiften pågår och gäller enbart för den delen av arbetsdagen för varje arbetstaga-
re.  Det kan finnas stora skillnader vad gäller belastning, tidsåtgång och frekvens bland arbetstagare 
med samma yrkestitel. Belastning kan också variera beroende av individuell arbetsteknik. Variation i 
exponering kan även uppstå till följd av arbets- och produktionsprocessen. Om vidden av variation inte 
fångas in tillräckligt kan det vara värdefullt att komplettera observationsmetoder och direkta mätningar 
med självrapporterande metoder för att få en heltäckande bild över eventuella påverkande faktorer.  

I kunskapsöversikten över observationsmetoder från Takala m.fl. framkom genom jämförelser mellan 
metoder och med direkta mätningar att metoder som används på arbetsplatsen generellt visar medelgod 
till bra överensstämmelse med bedömningar gjorda genom videoinspelning, bäst var resultatet för stora 
arbetsställningar och arbetsrörelser. Micro-arbetsställningar - som arbetsställningar i handled, under-
arm, nacke och bålrotation - är svårare att bedöma med tillfredsställande noggrannhet. När tekniska 
mätningar har använts som referens har överensstämmelsen generellt varit lägre än vid jämförelse med 
videobaserade observationer som referens (Takala et al., 2010). Det vill säga att det är svårt att med 
observationsmetod komma fram till samma bedömning som med tekniska mätningar. 

Att skatta handledsrörelse från film eller fotografier medför risk för parallaxfel när filmen inte spelas 
in i förlängningen av ledens rörelseaxel, vilket gör att det är svårt att se och bedöma handledsvinklarna 
korrekta. Att vara noggrann med placering av kameran och att använda fler än en kamera ger komplet-
terande bilder och kan minska risk för felbedömning (Lau & Armstrong, 2011). 

2.6 Användbarhet 
Enligt Berns (2004) inbegriper begreppet användbarhet aspekterna effektivitet, lärbarhet, flexibilitet 
och attityd. Det kopplas i första hand ihop med programvara till dator. Aspekterna är enligt Pehkonen 
(2010) relevanta även vid bedömning av användbarhet av metoder för riskbedömning. Användbarhet 
handlar om hur effektiv en metod är att använda, hur lätt den är att lära, anpassning till användning i 
olika sammanhang såsom olika arbetsuppgifter och upplevelsen av att använda metoden är hos använ-
daren (Berns, 2004). 

2.7 Validitet och reliabilitet 
En metods validitet eller giltighet handlar om hur väl resultatet av en mätning avspeglar det sanna 
resultatet. Validiteten kan mätas genom att jämföra resultatet av en bedömning med resultatet av en 
annan mera valid metod som kan betraktas som en” gyllene standard”, en form av validitet som kallas 
konkurrent validitet. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i ett mätinstrument och har att göra med i vilken grad resultat av 
en mätning överensstämmer med resultatet av en annan mätning. Intrabedömareliabilitet eller test-
retest handlar om huruvida upprepade bedömningar av samma situation vid olika tidpunkter av samma 
bedömare ger lika resultat medan interbedömarreliabilitet belyser graden av överensstämmelse mellan 
mätningar gjorda av flera bedömare av samma situation (Wilson & Corlett, 2005; Pehkonen, 2010). 
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3 Metoder  

3.1 Studiens upplägg  
Studien avser att utvärdera Hand Arm RiskbedömningsMetod (HARM) samt dess lämplighet vid 
arbetsmiljötillsyn. Tio observatörer och tre experter genomförde riskbedömning av fem i förväg 
inspelade arbetssituationer där belastning på hand och arm dominerar. Bedömningar gjorda med 
HARM jämfördes med bedömningar med Assessment of Repetitive Tasks (ART) och Hand Activity 
Level (HAL) samt modellen för bedömning av ensidigt upprepat arbete i AFS 1998:1, - härefter kallad 
för AFS - i syfte att få svar på frågan om HARM i jämförelse med andra metoder ger likvärdiga 
riskbedömningsresultat. Observatörerna bedömde varje arbetsmoment, två gånger med ett intervall om 
två veckor. Vid båda tillfällena gjordes bedömning enligt alla fyra metoderna. Experterna bedömde 
varje arbetssituation en gång med varje metod och lämnar in sin bedömning i konsensus. I övrigt 
genomfördes tekniska mätningar som i kombination med resultat från expertbedömningen fungerar 
som ”Gyllene Standard”. Frågeformulär användes i syfte att ta del av observatörernas erfarenheter och 
synpunkter om metodernas användbarhet. I tabell 3.1 visas hur valda metoder täcker in övriga fråge-
ställningar i denna studie.  
 
Tabell 3.1. Visar hur valda metoder täcker in frågeställningarna för denna studie.  

          

Frågeställning 

Undersöknings metod Validitet Reliabilitet Användbarhet 
Komplement till 
AFS 

Expertbedömning x 
Tekniska mätmetoder x 
Frågeformulär x x 
Relativa avvikelser i % x 
One Sample T-Test x 
Paired Sample T-Test x 
Wilcoxon Signed 
Ranktest x 
Spearmans rho   x     

 
 

3.1.1 Urval 
Mot bakgrund av studiens syfte rekryterades tio frivilliga arbetsmiljöinspektörer som observatörer för 
genomförande av riskbedömningarna. Av praktiska skäl gjordes rekryteringen vid distrikten i Linkö-
ping (IML) och Växjö (ISV) på Arbetsmiljöverket.  
 
En förfrågan om att delta som observatör gick ut via e-post till alla inspektörer (47 personer) vid 
distrikten, samtliga som anmälde sitt intresse deltog i studien. Inspektörerna hade arbetat i myndig-
heten mellan sex och tjugotvå år inom olika områden. Tre handläggare vid Arbetsmiljöverket med 
sakkunskap i belastningsergonomi rekryterades för att bilda en expertgrupp. 
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3.2 Metoder för bedömning av risker vid fysisk belastning  
De metoder som användes i studien är HARM, ART, HAL, AFS, mätning med elektrogoniometer och 
inklinometer samt frågeformulär. 
 
HARM är framtagen för bedömning av belastningsskaderisker i övre extremiteter. Metoderna som 
jämfördes med var Assessment of Repetitive Tasks (ART), Hand Activity Level (HAL) och bedöm-
ningsmodellerna i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 1998:1. 
Metoderna har det gemensamt att de är observationsmetoder utvecklade för att i likhet med HARM 
fokusera på belastningsergonomiska risker i övre extremitet. Det fanns ett intresse från Arbets-
miljöverket att få fram erfarenheter av ART som bedömningsinstrument då ART har tagits fram för 
användning i tillsyn av Arbetsmiljöverkets motsvarighet i Storbritannien – HSE - för bedömning av 
repetitivt arbete. HAL valdes eftersom det är en metod som har fokus på handaktivitet som också kan 
kopplas till resultaten från mätningar med goniometer. AFS finns med för att det är ett instrument som 
arbetsmiljöinspektörer använder i tillsynen av belastningsergonomiska förhållanden.  Metoderna 
redovisas schematiskt i tabellerna 3.2 till 3.5. 

3.2.1 Hand Arm RiskbedömningsMetod (HARM) 
HARM är ett hjälpmedel för att bedöma risken för att utveckla arm-, nack- eller skulderbesvär vid 
arbete med hand och arm. Metoden lyfter fram underlag för att ta fram lämpliga insatsområden. 

Utvecklingen av HARM påbörjades 2007 på TNO, Quality of life i Delft, Nederländerna, med fast-
ställandet av relevanta riskfaktorer, baserade på aktuell epidemiologisk litteratur och granskning av 
befintliga metoder. Key Indicator Method for Manual Operations (KIM MO) (Steinberg et al., 2008) 
ligger som bas för HARM-metoden. KIM-metoden baseras i sin tur på Occupational Repetitive Action 
Method (OCRA), (Occhipinti et al., 2005). Viktiga kriterier för metoden har varit att den skulle vara 
lättåtkomlig och resultatet lätt att förstå. Genom att lägga in resultatet i en trafikljusmodell med färger-
na grönt, gult och rött visas risknivån. Metoden skulle vara enkel att använda för lekmän, t ex arbets-
givare, utan att särskilda förkunskaper krävs. Den skulle också gå att använda inom alla branscher och 
för alla uppgifter utom vid datorarbete. HARM finns för bedömning med papper och penna, samt i en 
digital version som är enkel och tar kort tid att genomföra. Webbversionen finns fritt tillgängligt på 
www.arboportaal.nl under rubriken tools/instrumenten. Kunskaper i det nederländska språket är dock 
en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig instrumentet. Den svenska versionen är i dagsläget inte 
publicerad.  
 
HARM består av åtta steg:  
Steg 1. Uppgiftens varaktighet och pauser. Tidspoängen bestäms genom att skatta den sammanlagda 
tiden som uppgiften förekommer under en arbetsdag och hur många dagar i veckan den förekommer 
(minst 1 timme om dagen). Riskpoängen beräknas i timmar, minus 0,5. Om uppgiften förekommer 
mindre än tre dagar i veckan dras 1 poäng av. Ytterligare 1 poäng dras av om pauser på minst 7,5 mi-
nuter förekommer under varje arbetspass om 1½ timmar. 
 
Steg 2. I steg två bestäms vilken hand som är den mest aktiva i utförandet av arbetsuppgiften.  Båda 
händerna bedöms om det är svårt att avgöra vilken hand som är den mest aktiva. Det högsta värdet 
används därefter i riskbedömningen. 
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Steg 3. Kraftpoäng. Vid bestämning av kraftpoäng bedöms den kraft som används, hur länge 
kraftansträngningen pågår och antal kraftansträngningar per minut. Kombinationen av nivå på 
kraftansträngning, varaktighet och frekvens ger den totala kraftpoängen som är lika med det högst 
skattade värdet - antingen varaktighet eller frekvens. 
 
Steg 4. Arbetsställning. Arbetsställningar delas in i två grupper vilka är arbetsställning i nacke, huvud, 
skuldra och överarm samt arbetsställning i underarm, armbåge, handled och hand. Bedömningspoäng 
för arbetsställning bestäms med hänsyn till piktogrammen i tabellerna för respektive kategori och den 
tid som arbetsställningen intas.  

Steg 5. Användning av vibrerande verktyg. För beräkning av vibrationspoäng finns två tabeller vilka 
används beroende på om accelerationsvärdet är känt eller inte känt. Är accelerationsvärdet känt räknas 
vibrationspoängen ut genom att kombinera värdet med den tid exponeringen pågår i tabellen. Är 
accelerationsvärdet inte känt skattas vibrationsstyrkan genom observation och frågor till arbetstagaren 
och den tid exponeringen pågår.  

Steg 6. Förekomst av andra riskfaktorer. Här inkluderas fem faktorer vilka är, att inte själv kunna 
bestämma pauser, ett ogynnsamt fysiskt klimat, störande avbrott, dålig kontakt med verktyg exem-
pelvis p.g.a. användning av handskar samt krav på precision. Riskpoängen är avhängig det antal 
faktorer som förekommer. 

Steg 7 och 8. Beräkning av riskpoäng och riskbedömning. 
En total riskpoäng räknas fram genom att summera poängen i steg 3 till 6. Summan multipliceras 
därefter med tidspoängen i steg 1. Därefter görs en riskbedömning genom att lägga in riskpoängen i en 
trafikljusmodell där risken påvisas utifrån färgkoderna, grön (ingen ökad risk), gul (det finns en ökad 
risk) eller röd (en kraftigt ökad risk, hög risk).  
 
Tabell 3.2.  HARM, en schematisk översikt.  

Titel Hand Arm RiskbdömningsMetod 
Upphovsman Marjolein Douwes och Heleen de Kraker, TNO Quality of life, Delft. 

http://harm.proteon.nl/  
Land Nederländerna 
År 2008 
Målgrupp Arbetsgivare, skyddsombud, företagshälsovård. Förkunskaper krävs inte. 

Metoden används också av arbetsmiljöinspektörer i tillsyn. 
Syfte Ett enkelt hjälpmedel för att bedöma risk för hand-arm-nackbesvär till följd av 

hand - armarbete på arbetsplatsen. 
Parametrar Inledningsvis 

� val av en avgränsad uppgift 
� observation och val av representativ arbetstagare, ev. göra bedömning 

på flera arbetstagare och använda genomsnittsvärden för bedömning. 
 
Riskbedömning 

� varaktighet av uppgiften per dag och per vecka, pauser 
� val av den mest aktiva armen för bedömning: hö/vä eller båda  
� kraft i relation till hur stor del av tiden den förekommer 
� frekvens och repetition av rörelser 
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� obekväma arbetsställningar (nacke, axlar, arm, hand) 
� vibration, varaktighet och intensitet 
� påverkande faktorer (bunden till fasta tider för rast, klimat, 

koncentrationskrav, bra/dålig kontakt med verktyg (handskar), 
precisionskrav) 

Resultat och 
värdering 

� riskpoäng räknas fram i en poängskala 0 – 100 poäng 
� tre risknivåer: grön (0 - 25 p) – ingen förhöjd risk; gul (25 - 50 p) – 

risk för besvär; röd (> 50 p) – förhöjd risk för belastningsbesvär i arm, 
skuldra eller nacke, vidta omedelbar åtgärd 

Kommentar Metoden är validerad (Douwes & de Kraker, 2009). 
För utförligare beskrivning av HARM hänvisas till H. de Kraker och M. Douwes (2008, 2009). 

3.2.2 The Assessment of Repetitive Tasks (The ART tool) 
ART är en metod som har tagits fram av Health and Safety Executive (HSE) i England för att under-
lätta bedömning av belastningsrisker för arm och hand vid repetitivt arbete. ART är lämpligt att an-
vändas vid bedömning av uppgifter som upprepas med ett fåtal minuters mellanrum eller oftare och 
som pågår minst en till tre timmar per dag eller arbetspass. Metoden är inte lämpad för bedömning av 
arbete vid bildskärm.  
 
Tabell 3.3. ART, en schematisk översikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
För utförligare beskrivning av ART hänvisas till Ferreira et al., 2009. 

  

Titel Assessment of Repetitive Tasks (ART) Tool 
Upphovsman Health and Safety Executive HSE 

www.hse.gov.uk/msd/uld/art 
Land UK 
År 2009 
Målgrupp Arbetsmiljöinspektörer och arbetsgivare  
Syfte Identifiera och bedöma risker vid repetitivt arbete för arm och hand som 

förekommer minst 1-3 timmar per dag eller arbetspass och sedan reducera 
dessa risker i arbetsuppgiften. 

Parametrar Inledningsvis 
� observation och val av representativ uppgift 
� beskrivning av arbetet och pauser/raster, andra uppgifter 

Riskbedömning 
� val av den mest aktiva armen för bedömning: hö/vä eller båda 
� frekvens och repetition av rörelser 
� kraft i relation till hur stor del av tiden den förekommer 
� obekväma arbetsställningar (nacke, rygg, arm, hand, fingrar) 
� påverkande faktorer 

Resultat och 
värdering 

� exponeringspoäng räknas fram i en poängskala 0 - 30 poäng 
� tre risknivåer: låg, 0-11 poäng (grön); medelhög, 12 – 21 p. (gul – 

undersök vidare); hög, > 22 p. (röd – omedelbar åtgärd) 
Kommentar Psykosociala faktorer får inte poäng, men noteras och ska tas hänsyn till. 

Metoden är validerad (Ferreira et al., 2009). 
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3.2.4 Modell för identifiering och bedömning av ensidigt upprepat arbete (EUA) i Arbetarskydds-
styrelsens föreskrifter om belastningsergonomi, AFS 1998:1. 

Föreskriften gäller belastningsergonomiska förhållanden i arbetet. I föreskriftens bilaga A finns bland 
annat en modell för bedömning av EUA. Modellen är uppbyggd enligt ett tre-zon-system (rött-gult-
grönt), för att man på ett enkelt sätt ska kunna få en indikation på om ett arbete eller arbetsmoment 
innebär hälsoskadlig fysisk belastning eller inte.   

Tabell 3.5. AFS, en schematisk översikt. 

Titel Modeller för identifiering och bedömning av ensidigt upprepat arbete  
Upphovsman Arbetsmiljöverket http://www.av.se/dokument/afs/AFS1998_01.pdf  
Land Sverige 
År 1998 
Målgrupp Arbetsgivare 
Syfte Identifiera och undersöka ensidigt upprepat arbete (EUA) och påfrestande 

arbetsställningar. 
Parametrar � arbetscykeln är överordnande faktor 

� arbetsställningar och arbetsrörelser 
� handlingsutrymme 
� arbetsinnehåll, kompetenskrav 
� förvärrande faktorer (kraftkrävande, precisionskrävande, hastighet, 

tunga arbetsstycken, greppbarhet, belöningssystem avbrott, sociala 
faktorer)  

Resultat och 
värdering 

� ingen total riskpoäng 
� bedömning av enstaka parametrar enligt trafikljusmodell (rött = 

olämpligt, gult = värdera närmare och grönt = acceptabel risk)  
Kommentar Modellerna finns som allmänna råd i (AFS 1998:1) om belastningsergonomi  
För utförligare beskrivning hänvisas till föreskriften om belastningsergonomi, AFS 1998:1. 
 
3.3 Tekniska mätmetoder 
Som komplement till de subjektiva riskbedömningsmetoderna har arbetsställningar dokumenterats 
genom mätning med två objektiva mätmetoder. Elektrogoniometer användes för att registrera hand-
ledsrörelser och inklinometer för att registrera huvudets lutning och överarmselevation.  

3.3.1 Elektrogoniometer 
Med elektrogoniometer mättes handledsvinklar (°) och rörelsehastighet (°/s) i båda händerna. Värden 
för såväl flexion – extension, ulnar- och radialdeviation samt rörelsehastigheten har tagits fram.   

       

   
   

   
   
 

Figur 2. Goniometermätning av handledsvinklar och rörelser och inklinometermätning för 
registrering av huvudets lutning och överarmselevation (bilder lånade från AMM i Lund). 
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under ca en timme per arbetsmoment, både under pågående inspelning och i direkt anslutning till 
denna. Referensvärden för flexion av huvud och överdel av ryggen etablerades, då arbetstagaren satt i 
upprätt position med blicken fäst på en punkt i ögonhöjd. Referenspositioner för överarmarna skapades 
med arbetstagaren sittande sidoböjd, med armen hängande över ryggstödet på en stol och med en 2 kg 
hantel i handen. Inklinometrar fästes i pannan, till höger om ryggraden i nivå med C7-Th1 och på en 
linje mellan laterala kanten av acromion och laterala humerus epikondylen. Inklinometerns övre kant 
placerades i nivå med M. Deltoideus distala muskelfäste. Mätvärdena registrerades med hjälp av en 
bärbar datalogger. Rörelsehastighet och position redovisades i percentiler av den tid som mätningen 
pågick. För en utförligare beskrivning hänvisas till Hansson (2001, 2006).  

4.2.2 Mätning med elektrogoniometer 
En elektrogoniometer mäter position och rörelsehastighet i handleden. Handledens flexion, extension 
och deviation registreras av goniometern från ett läge där personen står med armar och händer avspänd 
hängande vid sidan av kroppen. Flexion - extension och ulnar - radial deviation mättes med en biaxial 
goniometer med en insamlingsfrekvens av 20 Hz. Det distala goniometerblocket fästes på handryggen 
vid tredje metacarpalbenet och det proximala blocket på underarmen mellan radius och ulna. Med 
armbågen stödd på ett bord och underarmen riktad uppåt, mättes arbetstagarens maximala flexion och 
extension i handleden. Maximala ulnar- och radialdeviation mättes sedan med hand och underarm 
placerad på ett plant underlag. Resultatet av mätningarna redovisades i percentiler av den tid som 
mätningen pågick, där exempelvis den 10:e percentilen representerar den vinkel som inte uppgick till 
10 % av den totala registreringstiden. Även rörelsehastighet redovisades i percentiler. För utförligare 
beskrivning av metoden hänvisas till Hansson (1996).  

4.3. Genomförande av riskbedömning  

4.3.1 Utbildning 
Som förberedelse till bedömningarna genomfördes av praktiska skäl två utbildningsdagar, en i Växjö 
och en i Linköping. Programmet för utbildningsdagen bestod av en genomgång av riskbedömnings-
metoderna, HARM, ART och HAL, dess bakgrund i korthet och hur de fungerar. Deltagarna deltog i 
en tillämpningsövning för varje metod med bedömning i förväg inspelade arbetsmoment. Då samtliga 
observatörer är arbetsmiljöinspektörer och känner till föreskriften om belastningsergonomi, ingick inte 
den. Dagen avslutades med en instruktion om genomförandet av studien.  

4.3.2 Observatörernas riskbedömning  
Inför respektive bedömning skickades formulär och instruktion till varje observatör. Bedömning av 
belastningsergonomiska risker genomfördes av tio observatörer, från egen dator vid valfri tidpunkt 
under en given arbetsvecka. Åtkomst av filmmaterialet krävde en snabb internetuppkoppling, varför 
kollegor som planerade att genomföra bedömningarna i egen bostad med sämre uppkoppling fick 
videomaterialet på CD eller USB. Riskbedömning genomfördes av fem arbetsmoment, se tabell 4.1.  
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Tabell 4.1.  Beskrivning av de valda arbetsuppgifterna som utvärderades med de fyra instrumenten för  
  riskbedömning. Kraften som utövas med den mest aktiva handen och hur stor del av tiden detta  
  gjordes, (> 80 % = nästan hela tiden), sammanhängande arbetstid utan paus och tiden som  
  uppgiften utförs sammanlagd på en dag. 

Uppgift Beskrivning Kraft- 
ansträngning 

Tid utan 
paus 

Tid sammanlagd  

      
A Klippning och torkning av herrfrisyr. 

Arbetet upplevdes vara 
koncentrationskrävande. 
 

Höger hand 
lätt, 
 > 80% av tiden 

< 1tim 4 tim  

B Parodontalbehandling hos 
tandhygienist. Arbetet upplevdes inte 
svårt att hinna med.  Det fanns två 
eller flera förvärrande faktorer. 
 

Höger hand 
måttlig, 
 > 80% av tiden 

1-2 tim 6 tim  

C Nackning av fisk: huvudet tas bort. 
Inga förvärrande faktorer förekom 
och arbetet var inte svårt att hinna 
med. 

Vänster hand 
stor, 
15-30% av tiden 
 

2-3 tim 4 tim 
 

 

D Filetering av fisk, rensning av 
fiskfiléer. Arbetet var inte svårt att 
hinna med. Inga förvärrande faktorer 
förekom. 

Höger hand 
lätt, 
> 80% av tiden 

2-3 tim 6 tim  

 
E 

 
Packning av fisk: förpackningar med 
fisk packas i kartong. Inga 
förvärrande faktorer förekom och 
arbetet var inte svårt att hinna med. 

 
Höger hand 
lätt, 
> 80% av tiden 

 
2-3 tim 

 
8 tim 

 
 

 

Observatörerna instruerades skriftligt om i vilken turordning arbetsmomenten skulle bedömas och med 
vilken metod. Tre olika turordningar upprättades och fördelades så att högst två observatörer per 
kontor hade lika instruktion. Instruktioner till bedömarna var olika för att undvika bias i form av 
systematisk inlärningseffekt från metod till metod. Observatörerna hade möjlighet att se videoklippen 
så många gånger de själva önskade. Efter genomförda bedömningar skickades resultatet i tillslutna 
kuvert tillbaka till undersökningsledarna. Två veckor senare utfördes den andra bedömningen, en ny 
instruktion med annan turordning skickades ut.  

4.3.3 Experternas riskbedömning (X) 
Oberoende av varandra genomförde de tre experterna, i likhet med observatörerna, riskbedömningar av 
de inspelade arbetsmomenten med HARM, ART och HAL samt föreskriften om belastningsergonomi. 
Vid en telefonkonferens diskuterade de sig fram till en konsensusbedömning av de fem arbetsmomen-
ten bedömda med varje metod och AFS. Bedömningarna användes som referens då någon sådan inte 
finns för de valda verktygen i undersökningen.  

4.3.4 ”Gyllene standard” (X+) 
Den gyllene standarden består av resultat från mätningar med gonio- och inklinometer, inlagda i bedöm-
ningsformulären för HARM, ART och HAL. Formulären kompletterades med uppgifter från experternas 
konsensusbedömning. Bedömning i grader kan inte konverteras till modellerna i AFS, vilket innebär att 
expertvärdet är X+ för AFS. Observatörernas bedömningsresultat jämförs sedan med den gyllene standarden 
(X+).  
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4.4 Frågeformulär  
Observatörerna besvarade frågorna i frågeformuläret i anslutning till varje bedömning.  

4.5  Hantering av data, statistisk analys  
För att få en överblick sammanställdes resultaten av observatörernas och experternas bedömning samt 
den gyllene standarden av varje arbetsmoment med HARM, ART, HAL och AFS i en tablå, den s.k. 
”mexikanska mattan” (se tabell 5.1). Deskriptiv data i form av minimum och maximum värden, 
median, medelvärden av standardavvikelse togs fram för observatörernas bedömningar av arbets-
momenten med HARM och ART (tabell 5.2 och 5.3). 

ART-metoden omfattar riskpoäng i tre nivåer (0 - 11, 12 - 21, 22 eller mer). Då det av metoden inte 
framgick till vilken risknivå poäng mellan 11 och 12 samt mellan 21 och 22 skulle räknas, kontaktades 
Jeremy Ferreira vid HSE i England. Han uppgav att det inte har tagits fram några instruktioner för hur 
riskpoäng ska avrundas när en bedömning hamnar mellan två risknivåer. Enligt Ferreira anses metoden 
inte vara så exakt att precisa gränser kan anges. Eftersom ART bygger på OCRA metoden var hans 
rekommendation att alltid avrunda uppåt. Resultatet av bedömningarna med ART har behandlats enligt 
den rekommendationen (personlig kontakt med Jeremy Ferreira, den 22 juni 2011). 

Till den statistiska analysen av data användes SPSS 18, Statistical Package for the Social Sciences for 
Windows. Analys av enskilda bedömningar gjordes med hjälp av statistikverktyg i Excel. Data från 
goniometer- och inklinometermätningar bearbetades och sammanställdes av AMM i Lund. 

I studien har båda parametriska och icke parametriska test används. Icke parametriska test valdes 
(Wilcoxons Signed Ranks Test och Spearmans rs) då data är på ordinalnivå. Eftersom stickprovet är 
litet (n=10) kan inte heller normalfördelning förutsägas. Den statistiska signifikansnivån sattes 
generellt till < 0,05.  

One Sample T-Test användes för att jämföra om resultatet observatörernas bedömningar av arbetsmo-
menten med HARM och med ART stämde överens med experternas bedömning och den gyllene stan-
darden. I testet prövades medelvärdet av observatörernas bedömningar mot experternas bedömning 
och den gyllene standarden för respektive arbetsmoment.   

Wilcoxons Signed Rank test användes för att få svar på om det fanns skillnad mellan observatörernas 
första och andra bedömningar av arbetsmomenten. Jämförelse gjordes av medianvärden för bedöm-
ningarna.  

För att undersöka graden av överensstämmelse mellan observatörernas första och andra bedömning av 
arbetsmomenten med HARM och ART användes Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs), som kor-
relationsmått. Korrelationen ger ett mått på hur starkt sambandet är mellan den första och andra be-
dömningen, intrabedömarreliabilitet. Korrelationskoefficienten kan anta värden mellan -1 till +1. Ju 
närmare 1 desto starkare överensstämmelse. En korrelation på 0 däremot tyder på att överensstämmel-
se saknas. En korrelation mellan 0,3 och 0,5 anses vara medelstark och från 0,5 och uppåt stark 
(Jacobsen, 2002). 

För att jämföra utfallet av observatörernas bedömningar av arbetsmomenten med metoderna HARM, 
ART, HAL och AFS användes ett Paired Sample T-Test. För att möjliggöra en jämförelse kodades 
färgerna om till siffervärden (grönt 1, gult 2 och rött 3).    
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5. Resultat 

5.1 Deskriptiv data  
Resultat från bedömningar av arbetsmomenten med HARM, ART, HAL och AFS sammanställdes i 
risknivåerna grön, gul och röd enligt trafikljusmodellen. För HARM och ART anges även riskpoäng. 
Tabellen visar att risknivån är olika båda inom och mellan metoderna för varje arbetsmoment. 

Tabell 5.1.   Översikt över resultat från samtliga bedömningar av arbetsmomenten i riskpoäng och risknivå.  
  Bedömningsdata från observatörer, medianvärden för observatörer (Mdobs), X (experter)  
  och X+ (gyllene standard) per metod och arbetsmoment, ”Mexikanska mattan”.  
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5.1.1 Deskriptiv data för HARM och ART 
Bedömningen gäller höger hand, om inte annat anges. 

För att få en överblick av HARM och ART togs beskrivande data fram i form av minimum 
och maximum värden, medelvärden, median, och standardavvikelse, för de bedömda arbets-
momenten.  Resultatet presenteras i tabell 5.2 och 5.3. 

Tabell 5.2.   Minimum (Min)-maximum (Max) värden, median (Md), medelvärde (M) och standardavvikelse 
(SD) för bedömningar av arbetsmomenten med HARM (n=10). 

HARM 
Arbetsmoment Min Max Md M SD 
Klippning a 18,0 

15,0 
28,8 
22,5 

23,1 
18,8 

23,7 
18,8 

2,8 
3,0 

 
Paradontal- a 

behandling 
22,5 
15,8 

51,8 
42,8 

36,0 
32,6 

35,3 
30,6 

  9,4 
10,3 

 
Nackning vä a 28,0 

22,8 
40,3 
52,0 

35,0 
35,0 

34,0 
35,0 

4,2 
9,4 

 
Filetering a 41,3 

27,5 
60,5 
63,3 

48,1 
48,1 

48,4 
45,7 

  6,1 
11,0 

 
Packning a 26,3 

26,3 
60,0 
71,3 

43,1 
45,0 

43,5 
47,2 

13,0 
17,5 

a Det övre värdet motsvarar den första bedömningen och det undre värdet den andra bedömningen 
 
Tabell 5.3.  Minimum (Min)-maximum (Max) värden, median (Md), medelvärde (M) och standardavvikelse  
 (SD) för bedömningar av arbetsmomenten med ART (n=10). 

ART 
Arbetsmoment Min Max Md M SD 
Klippning a 12,0 

13,0 
20,0 
22,0 

17,0 
18,5 

16,9 
18,0 

2,4 
3,1 

 
Paradontal- a 

behandling 
16,0 
15,0 

30,0 
28,0 

22,0 
21,5 

22,0 
21,7 

 4,1 
3,6 

 
Nackning vä a 15,8 

11,3 
25,5 
23,3 

20,3 
21,0 

 

20,7 
20,2 

2,5 
3,3 

 
Filetering a 18,0 

16,0 
 

24,0 
25,0 

22,5 
20,0 

21,7 
20,6 

 2,3 
3,2 

 
Packning a   8,0 

11,0 
20,0 
21,0 

15,0 
15,5 

14,9 
15,5 

3,9 
3,4 

a Det övre värdet motsvarar den första bedömningen och det undre värdet den andra bedömningen 
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5.1.2 Bedömningsdata per metod och arbetsmoment 
För att åskådliggöra bedömningar med respektive metod och hur resultaten kan variera för parametrar-
na i metoden redovisas bedömningsdata sammanställda i tabeller. Som exempel visas bedömnings-
resultaten för arbetsmomentet packning bedömt med HARM, ART, HAL och AFS. Se tabell 5.4 – 5.7. 
Bedömningsdata för övriga arbetsmoment redovisas i bilaga 9. Bedömningen gäller höger hand om 
inget annat anges.  
 
Tabell 5.4.  Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”packning” med HARM.  
  Aktiv hand: båda (B) och höger (H). Ast = arbetsställning. Siffror mellan parentes hänvisar  
  till stegen i metoden. 

 

 
 
 
 

  

HARM - Packning
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+
Tidspoäng (1) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Aktiv hand (2) B B B B B B B B H B B B

Kraftpoäng (3) 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5 2,5 4 4 4

Ast huv/nacke (4A) 0 0 1,5 0 0 0 1,5 3 2,5 1,5 3 3,5

Ast hand/uarm (4B) 0 1 0 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalt (7) 26,25 33,75 37,5 26,25 48,75 37,5 48,75 60 56,25 60 82,5 86,25

Bedömning 2
Tidspoäng (1) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Aktiv hand (2) B B B B B B B B H B

Kraftpoäng (3) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4 2,5 4

Ast huv/nacke (4A) 0 1,5 0 0 1,5 2,5 0 3 3 3

Ast hand/uarm (4B) 0 1 1 1 1 1,5 0 1,5 2 1,5

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalt (7) 26,25 45 33,75 33,75 45 56,25 26,25 71,25 63,75 71,25

Observatörer, experter (X) och Gyllene Standard (X+)

Riskpoäng
      > 50
       25--50
       < 25



  
  
 

29 

     

Tabell 5.5.  Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”packning” med ART. Siffror  
  mellan parentes hänvisar till stegen i metoden.  
 

 

 

Tabell 5.6.  Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”packning” med HAL. Resultat för  
  bedömning av delmomenten läggs in i nomogrammet som visas i högre/nedre hörnet i tabellen. 
 

 

   

ART - Packning
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Armrörelser (A1) 0 0 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3

Repetitivitet (A2) 3 6 6 3 6 3 6 6 6 6 6 6

Kaft (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Ställning huv/nacke (C1) 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 2

Ryggställning (C2) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Armställning (C3) 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 4

Handledsställning (C4) 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2

Hand/fingergrepp (C5) 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1

Pauser (D1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga faktorer (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tidsåtgångsfaktor (D4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exponeringspoäng 8 12 15 11 20 13 18 20 15 17 18 22

Bedömning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Armrörelser (A1) 3 0 3 3 3 3 3 6 6 3

Repetitivitet (A2) 3 6 6 3 6 6 6 6 6 6

Kaft (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ställning huv/nacke (C1) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2

Ryggställning (C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Armställning (C3) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

Handledsställning (C4) 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1

Hand/fingergrepp (C5) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Pauser (D1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Exponeringspoäng

Övriga faktorer (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   > 22

Tidsåtgångsfaktor (D4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exponeringspoäng 11 11 15 12 15 16 17 20 21 17

Observatörer, experter (X) och Gyllene Standard (X+)

12 -- 21

0 -- 11

HAL - packning
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Handaktivitet 3 6 6 3 9,5 4 6 6 4 6 8 8

Handkraft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risknivå

Bedömning 2
Handaktivitet 4 6 7 3 7 4 6 7 6 6

Handkraft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Risknivå

      Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+)
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Tabell 5.7.  Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”packning” med AFS.   
Observatörerna valde själva vilken modell de ville använda för att göra bedömningen, 
arbetsställningar och/eller EUA. De vita fälten betyder att bedömning inte är gjord med  
någon av modellerna. När arbetscykeln bedöms som röd blir den totala bedömningen för 
arbetsmomentet röd.   

 

5.2 Jämförelser tekniska mätningar och observatörernas bedömningar 

5.2.1 Arbetsställning huvud/nacke 
Resultatet av mätning av huvudets position med inklinometer visar att huvudet är framåtböjt mer än 
20° under mer än 50 % av tiden i samtliga arbetsmoment. Resultatet visar att observatörerna har svårt 
att bedöma flexion i nacken korrekt i förhållande till mätvärdena. Nacken är kraftigast framåtböjd vid 
fileteringen med 48° flexion eller mer under halva tiden. Det är också det momentet där flest observa-
törer har bedömt att flexionen är över 20° under halva arbetstiden. Näst bäst bedömdes arbetsställning 
vid parodontalbehandling och vid nackning, som båda låg över 40° under mer än halva arbetstiden.  
Nackflexion vid packning var 21° eller mer under 50 % av tiden vilket var svårt att bedöma genom 
observation. Resultatet visar att ju större vinkeln är vid 50:e percentilen desto fler bedömningar som 
stämmer överens med mätningen. Se figur 5.1.  
 

 
Figur 5.1. Observatörernas första och andra bedömning (=20 observationer) med HARM av arbetsställ- 
  ning i nacke, jämförd med inklinometermätning av respektive arbetsmoment. Bedömningen  
                        avser nackflexion över 20° i relation till arbetad tid.  

X X+
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Jämförelse av observatörers bedömning (obs.) med resultat från 
inklinometermätning per arbetsmoment 

A klippning, B pd-behandling, C nackning, D filetering, E packning 

Nackflexion > 20 ° 

>50 % av arbetad tid

10-50 % av arbetad tid

0-10 % av arbetad tid
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För att få en överblick över resultaten av mätning med goniometer och inklinometer sammanställdes mätdata 
i nedanstående tabell.  

Tabell 5.8.  Sammanställning av mätresultat av arbetsställningar och arbetsrörelser för huvudets vinklar,  
 armarnas elevation, handens flexion och deviation. Resultatet visas i grader i relation till den totala  
  arbetade tiden. Rörelsehastighet redovisas för handlederna. Percentil (p) beskriver fördelning av tiden,  
  50:e p = 50 % av tiden.  

 

    Klippning 
Parodontal-
behandling Nackning Filetering Packning 

Höger handled   
Flexion (°) 10:e p   -63 -49 -30 -29 -47 

50:e p  -26 -27 -11 -13 -22 
90:e p  9 3 8 4 7 

  
Deviation (°) 10:e p   -8 -18 -9 -12 -2 

50:e p  6 -1 6 6 9 
90:e p  20 13 32 20 19 

  
Handledsrörelser (°/s) 50:e p  17 9 26 26 38 

  
Vänster handled             
Flexion (°) 10:e p   -43 -29 -69 -64 -56 

50:e p  -6 -17 -36 -40 -23 
90:e p  22 -2 5 -4 5 

  
Deviation (°) 10:e p   -32 -7 -5 -11 -22 

50:e p  -4 11 8 1 -6 
90:e p  12 16 28 13 11 

  
Handledsrörelser (°s) 50:e p  6 4 42 33 43 

  
Nacke/skuldror             
Huvudvinklar (°) 1:a p   1 9 19 11 -6 

10:e p   17 25 33 30 4 
50:e p  33 41 47 48 21 
90:e p  44 46 55 54 28 
99:e p  49 51 61 58 35 

  
Elevation höger arm 
(°) 10:e p   28 15 7 10 18 

50:e p  57 18 18        20.1 22 
90:e p  86 35 40 33 27 
99:e p  102 62 71 46 37 

  
Elevation vänster arm 
(°) 10:e p   12 21 11 15 19 

50:e p  26 22 20 22 23 
90:e p  67 35 31 30 30 

  99:e p  82 47 43 43 41 
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5.2.2 Arbetsställning skuldra/överarm 
Enligt resultat av mätning med inklinometer är elevation av höger arm för klippning, filetering och 
packning mer än 20° under mer än 50 % av tiden och elevation av vänster arm 20° eller mer under mer 
än 50 % av tiden för samtliga arbetsmoment. Resultatet visar att det är svårt att bedöma arbetsställning 
genom observation. I flera fall undervärderas ledvinkeln i jämförelse med tekniska mätningar. 

 

Figur 5.2. Observatörernas första och andra bedömning (20 observationer) med HARM av arbetsställning i 
höger arm, jämförd med resultat från inklinometermätning, av varje arbetsmoment. 
Bedömningen avser elevation höger arm 200 eller mer i relation till den totala arbetade tiden.  
(n = 9 nackning hö).  

5.2.3 Arbetsställning handled 
Enligt resultat av mätning med elektrogoniometer är höger handled vid klippning, parodontalbehand-
ling och packning i dorsalflexion över 15° under mer än halva tiden. Resultatet visar att det är svårt att 
bedöma arbetsställning i handled genom observation. I flera fall undervärderas handledsvinkeln i jäm-
förelse med tekniska mätningar. 

 

Figur 5.3. Observatörernas första och andra bedömning (20 observationer) med HARM av arbetsställning i 
höger handled, jämförd med resultat från goniometermätning av varje arbetsmoment. 
Bedömningen avser dorsalflexion över 15° i relation till den totala arbetade tiden. (n = 9 för 
nackning höger).  
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Jämförelse av  observatörers (obs) bedömning med resultat av 
goniometermätning A klippning, B pd behandling, C nackning  

D filetering E packning 

Dorsalflexion höger hand > 15° 

>50% av arbetad tid

10-50 % av arbetad tid

0-10 % av arbetad tid
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5.2.4 Rörelsehastighet i handled 
Resultat av mätning med elektrogoniometer visar att rörelsehastigheten i höger hand överstiger 30°/s 
vid arbetsmomentet packning. Rörelsehastigheten av vänster hand överstiger 30°/s vid filetering, nack-
ning och packning. I sexton bedömningar av tjugo underskattade observatörerna rörelsehastigheten i 
handleden vid bedömning av arbetsmomentet packning. Resultatet visar att det är svårt att bedöma 
handaktivitet genom observation. Observatörerna båda över- och undervärderar handaktivitet i jämfö-
relse med tekniska mätningar. Se figur 5.4. Samtidigt visar slutresultatet att risknivån för bedömning 
av packning med HAL blir lika för såväl observatörer som för mätning. Se figur 5.5.  

 

Figur 5.4.  Observatörernas resultat av bedömning av handaktivitet enligt HAL jämfört med resultat  
 av goniometermätning.  

 

Figur 5.5. Observatörernas resultat av bedömning med HAL jämfört med resultat  
  av goniometermätning inlagt i HAL nomogrammet. 
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5.3 Intrabedömarreliabilitet 

Diagrammen visar en översikt över resultatet av observatörernas bedömningar av arbetsmomenten 
med metoderna HARM, ART, HAL och AFS. 

 
 
 
 
HARM  
Figur 5.8. Observatörers första och andra bedömning 
med HARM. Riskpoäng anges i medianvärden (Md).   

 
 
 
 

 
 
ART   
Figur 5.9. Observatörers första och andra bedömning 
med ART. Riskpoäng anges i medianvärden (Md). 
  

 

 

 
 
HAL  
Figur 5.10.  Observatörers första och andra bedömning 
med HAL. Risknivå i medianvärden (Md). 

 

 

 

 
AFS - föreskrifter om belastningsergonomi 
Figur 5.11. Observatörers första och andra bedömning 
med AFS. Risknivå i medianvärden (Md). 
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Bedömning 1
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

Bedömning 1
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Bedömning 2

Bedömning 1 Filetering
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Bedömning 2

Bedömning 1
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Bedömning 2

Bedömning 1
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Bedömning 2

Klippning

Pd behandling

Nackning

Packning

Bedömning 2

HARM  
Intrabedömarreliabilitet av observatörernas första och andra bedömning visualiserad genom linjer. I de 
fall intrabedömarreliabiliteten är perfekt går en vertikal linje mellan första och andra bedömningen.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5.12. Illustrerar intrabedömarreliabiliteten av observatörernas bedömning av arbetsmomenten med  
  HARM. Siffervärdena representerar resultatet av bedömningarna. Färgerna visar risknivå.. 
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5.3.1 Jämförelse av observatörernas bedömningar med HARM och ART 
Resultatet visar att det inte finns någon statistisk säkerställd skillnad mellan den första och andra be-
dömningen skattad med HARM och ART, med undantag av arbetsmomentet klippning bedömt med  
HARM där en statistiskt säkerställd skillnad kunde påvisas (p= 0,011).   

Tabell 5.9.  Wilcoxons Signed Rank Test, jämförelse av observatörers första och andra bedömning av  
  arbetsmomenten med HARM och ART. Att behålla H0 betyder att det inte finns någon 
                       statistisk säkerställd skillnad. 

HARM 
Arbetsmoment p Beslut 
Klippning 0,011 Förkastar H0  
Parodontalbehandling ns Behåller H0 
Filetering ns Behåller H0 
Nackning ns Behåller H0 
Packning ns Behåller H0 

ART 
Arbetsmoment p Beslut 
Klippning ns Behåller H0 
Parodontalbehandling ns Behåller H0 
Filetering ns Behåller H0 
Nackning ns Behåller H0 
Packning ns Behåller H0 
Signifikansnivå < 0,05 

5.3.2 Jämförelse av observatörernas bedömningar med alla fyra metoder 
Vid redovisning av medelvärden av observatörernas bedömning med HARM, ART, HAL och AFS 
används avrundningsreglerna: 0-1,49 1,50 – 2,49 2,5 – 3,0 för att återge ett resultat som stämmer med 
risknivån enligt trafikljusmodellen. Resultatet redovisas i tabell 5.10. 

Vid bedömning med HARM finns skillnader i medelvärden mellan den första och andra bedömningen. 
Skillnaden är statistiskt säkerställd för arbetsmomentet klippning (p=0,037). Även om medelvärdet av 
den andra bedömningen i något fall är större och i andra fall mindre blir risknivån lika vid båda 
bedömningarna. 

Vid bedömning med ART finns skillnader i medelvärden mellan den första och andra bedömningen. 
Medelvärdet är i några fall större och i andra mindre vid den andra bedömningen av arbetsmomenten. 
Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.  När resultatet beskrivs i en risknivå hamnar bedömningarna 
av respektive arbetsmoment på samma nivå med ett undantag.  

Vid bedömning med HAL framkommer att medelvärdet av den första och andra bedömningen är lika i 
tre arbetsmoment och skiljer sig i två. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd. När resultatet beskrivs i 
risknivå hamnar bedömningarna av respektive arbetsmoment på samma nivå. 

Vid bedömning med AFS finns skillnader i medelvärden mellan den första och andra bedömningen. 
Medelvärdet är i något fall större och i andra mindre vid den andra bedömningen av arbetsmomenten. 
Skillnaden är inte statistiskt säkerställd. När resultatet beskrivs i en risknivå hamnar bedömningarna av 
respektive arbetsmoment på samma risknivå.  
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Tabell 5.10.   Paired Sample T–test, jämförelse av resultat av observatörernas bedömningar med metoderna  
  HARM, ART, HAL och AFS. Medelvärden (M), standarddeviation (SD) och signifikansnivå (p)  
  redovisas. Antal observatörer (n). Risknivån anges i färg: 0-1,49 1,50 – 2,49 2,5 – 3,0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Signifikansnivå < 0,05 

 

 

 
Arbetsmoment 
 

 
Metod 

M 
Bedömning 
1              2 

SD 
Bedömning 
1           2 

. 
 p 

 
n 

Klippning HARM 1,40 
 

1,00 0,5 0,0 0,037 10 

 ART 2,00 
 

2,20 0,0 0,4 ns 10 

 HAL 2,90 
 

2,90 0,3 ,03 ns 10 

 AFS 2,40 2,20 0,5 0,4 ns 10 
Parodontal-
behandling 

HARM 1,90 
 

1,60 0,6 0,5 ns 10 

 ART 2,60 
 

2,50 0,5 0,5 ns 10 

 HAL 1,80 
 

1,60 0,6 0,7 ns 10 

 AFS 2,10 2,00 0,6 0,7 ns 10 
Nackning 
vänster 

HARM 2,00 
 

1,80 0,0 0,6 ns   10 

 ART 2,30 
 

2,40 0,5 0,5 ns   10 

 HAL 3,00 
 

3,00 0,0 0,0 ns   10 

 AFS 2,70 2,60 0,5 0,5 ns   10 
Filetering 
 

HARM 2,40 2,40 0,5 0,5 ns   10 

 ART 2,60 
 

2,30 ,05 0,5 ns   10 

 HAL 2,30 
 

1,90 0,7 0,6 ns   10 

 AFS 2,70 2,90 0,5 0,3 ns   10 
Packning HARM 2,30 

 
2,40 0,5 0,5 ns  10 

 ART 1,80 
 

1,80 0,4 0,4 ns   10 

 HAL 1,00 
 

1,00 0,0 0,0 ns   10 

 AFS 2,66 2,66 0,7 0,7 ns   9 
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5.3.3 Procentuell överensstämmelse 
En jämförelse av resultat av första och andra bedömning i risknivå - med metoderna HARM, ART, 
HAL och AFS - gjordes för att beräkna procentuell överensstämmelse. Antal observationer där 
risknivån för första och andra bedömning stämde överens redovisas per metod för samtliga arbets-
moment. Procentuell överensstämmelse är antalet överensstämmande bedömningar delat med antalet 
bedömningar multiplicerat med hundra. Ju högre procenttal desto bättre intrabedömarreliabilitet. 
 

Tabell 5.11.  Procentuell överensstämmelse av resultat i risknivå. Tio observatörers första och andra  
  bedömningar av resp. arbetsmoment med HARM, ART, HAL och AFS samt resultatet av samtliga 
   bedömningar av arbetsmomenten med varje metod.  

 HARM ART HAL AFS 
Klippning     
Antal bedömningar 10 10 10 10 
Antal överensstämmande 
bedömningar 

6 8 8 8 

Andel i % 60 80 80 80 
Parodontalbehandling     
Antal bedömningar 10 10 10 10 
Antal överensstämmande 
bedömningar 

7 5 8 7 

Andel i % 70 50 80 70 
Filetering     
Antal bedömningar 10 10 10 10 
Antal överensstämmande 
bedömningar 

6 7 4 6 

Andel i % 60 70 40 60 
Nackning     
Antal bedömningar 10 10 10 10 
Antal överensstämmande 
bedömningar 

6 5 10 7 

Andel i % 60 50 100 70 
Packning     
Antal bedömningar 10 10 10 9 
Antal överensstämmande 
bedömningar 

9 8 10 7 

Andel i % 90 80 100 70 
Samtliga bedömningar 
med resp. metod 

    

Antal bedömningar  50 50 50 49 
Antal överensstämmande 
bedömningar 

34 33 40 35 

Andel i % 68 66 80 71 
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5.3.4 Korrelations analys 
Intrabedömarreliabilitet av observatörernas första och andra bedömning av arbetsmomenten med 
HARM och ART undersöktes med Spearmans rangkorrelationskoefficient. Ju högre korrelations-
koefficienten desto bättre överensstämmelse mellan bedömningarna. Resultatet visar att bedöm-
ningarna med HARM av arbetsmomenten parodontalbehandling, nackning och packning har den bästa 
överensstämmelsen. Resultatet är statistiskt säkerställt. Motsvarande bedömningar gjorda med ART 
visar bäst överensstämmelse för arbetsmomentet packning. Resultatet är statistiskt säkerställt. 

Tabell 5.12.  Korrelationer med Spearmans rangkorrelationskoefficient av observatörernas bedömning av 
  arbetsmomenten med HARM och ART. Korrelationskoefficient (rs) och signifikansvärde (p) 
                        redovisas.  

HARM 
Arbetsmoment r s p 
Klippning 0,18 ns 
Parodontalbehandling 0,70 0,022 
Filetering 0,44 ns 
Nackning vänster 0,81 0,004 
Packning 0,73 0,017 

ART 
Arbetsmoment r s p 
Klippning 0,14 ns 
Parodontalbehandling 0,29 ns 
Filetering 0,51 ns 
Nackning vänster 0,39 ns 
Packning 0,66 0,036 
Signifikansnivå < 0,05 
 

5.4 Validitet 

5.4.1 Observatörernas bedömningar med HARM och ART jämförda med X+ 
När observatörernas bedömningar med HARM jämförs med den gyllene standarden (X+) framkommer 
skillnader i riskpoäng. Skillnaderna är statistiskt säkerställda i sju bedömningar av tio. Resultatet av 
observatörernas bedömningar av arbetsmomenten med HARM jämförda med X+ visar att risknivån 
sammanfaller med X+ vid bedömningen av fyra arbetsmoment av fem. Se tabell 5.13.  

När observatörernas bedömningar med ART jämförs med X+ framkommer även här skillnader i 
riskpoäng. Skillnaderna är statistiskt säkerställda i fem bedömningar av tio. När resultaten överförs till 
en risknivå utifrån trafikljusmodellen visas att observatörernas bedömningar av arbetsmomentet 
klippning överensstämmer med X+. Se tabell 5.14. 
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Tabell 5.13. One Sample T-Test. Jämförelse av observatörers (Obs) experters (X) och gyllene standardens 
  (X+) bedömningsresultat med HARM i riskpoäng och risknivå. Medelvärden av observatö- 
 rers bedömning i riskpoäng (M) och signifikansnivå (p) redovisas, (n = 10). 

HARM  
 

Arbetsmoment M 
Obs 

 
X 

 
p 

 
X+ 

 
p 

Risknivå 
Obs 

Risknivå 
X  

Risknivå 
X+ 

Klippning a 24 
19 

19 0,001 
ns 

23 ns 
0,004 

Grön 
Grön 

Grön 
Grön 

 

Grön 
Grön 

Parodontal-
behandlinga    

35 
31 

38 ns 
0,044 

45 0,010 
0,002 

Gul 
Gul 

Gul 
Gul 

Gul 
Gul 

 
Nackning vä a 34 

35 
49 0,000 

0,001 
49 0,000 

0,001 
Gul 
Gul 

Gul 
Gul 

Gul 
Gul 

 
Filetering a 

 

 
48 
46 

 
52 

 
ns 
ns 

 
47 

 
ns 
ns 

 
Gul 
Gul 

 
Röd 
Röd 

 
Gul 
Gul 

 
Packning a  

 
44 
47 

 
83 

 
0,000 
0,000 

 
86 

 
0,000 
0,000 

 
Gul 
Gul 

 
Röd 
Röd 

 
Röd 
Röd 

a. Det övre värdet motsvarar den första bedömningen och det nedre den andra bedömningen 
b. Signifikansnivå < 0,05   

Tabell 5.14. One Sample T-Test. Jämförelse av observatörers (Obs) experters (X) och gyllene standardens 
  (X+) bedömningsresultat med ART i riskpoäng och risknivå. Medelvärden av observatörers  
  bedömning i riskpoäng (M) och signifikansnivå (p) redovisas, (n = 10). 
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a. Det övre värdet motsvarar den första bedömningen och det nedre den andra bedömningen 
b. Signifikansnivå < 0,05   
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5.4.2 HARM, relativa avvikelser vid bedömning av kraft och arbetsställning 
Vid analys av observatörernas bedömning med HARM finns skillnader mellan observatörernas resultat 
vid bedömning av parametrarna kraft (3), arbetsställning nacke/arm (4A) och underarm/hand (4B). 
Den största relativa skillnaden mellan observatörernas bedömningar av de enskilda parametrarna är 
bedömningen av arbetsställning i underarm/hand för arbetsmomenten klippning, parodontalbehandling 
(pd behandling), nackning och filetering. Även vid jämförelse av skillnaderna mellan bedömning ett 
och två är skillnaden för underarm/hand störst. Vid arbetsmomentet packning är avvikelsen störst vid 
bedömning av arbetsställning i nacke/ arm. Se fig. 5.13. Den relativa skillnaden mellan observatörers 
bedömning och X+ är störst vid bedömning av arbetsställningen i underarm/ hand vid samtliga arbets-
moment. Se figur 5.14. 
 

 

Figur 5.13.  Relativa avvikelser mellan de tio observatörernas första (1) och andra (2) bedömningar av 
variablerna kraft, arbetsställningar i nacke/arm och i underarm/hand. Figuren visar också 
relativa avvikelser av skillnaden mellan första och andra bedömning enligt HARM (diff). 
Bedömda arbetsmoment: A klippning, B pd behandling, C nackning, D filetering och E packning. 
 

 

Figur 5.14.  Relativa avvikelser – skillnaden mellan varje observatörs bedömning jämfört med den gyllene 
standarden (X+) för bedömning av parametrarna kraft, arbetsställning nacke/arm, och arbets- 
ställning underarm/hand med HARM. Bedömda arbetsmoment: A klippning, B parodontalbe-
handling, C nackning, D filetering, E packning. 
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5.5 Observatörernas synpunkter 
Vid sammanställning av svaren på frågeformulären framkom att observatörernas allmänna intryck av 
HARM är att den är enkel och fungerar bra, men att det krävs tid att sätta sig in i den och det finns en 
osäkerhet huruvida man gör ”rätt”. Observatörerna svarar att HARM-formuläret var lätt att följa och 
förstå. Bra egenskaper som lyftes fram om HARM var att metoden är tydlig och överskådlig och den 
tar hänsyn till de flesta variabler. Den ger en snabb överblick av risken och var i kroppen ev. skador 
kan uppstå. Tiden som krävs för att sätta sig in i metoden upplevs som mindre bra. Vidare 
framkommer att metoden är omfattande och att tidsfaktorn möjligtvis får ett för stort värde i bedöm-
ningen. Kraft och frekvens lyfts fram som svårbedömda områden både med HARM och ART. 

När det gäller upplevelsen av att använda metoderna i inspektörsarbetet anges möjligheterna vara goda 
både för HARM och ART. Det lyfts dock fram att träning behövs. Det uttrycks farhågor som: ”frågan 
är om tiden medger det och om man använder den tillräckligt ofta för att det ska vara tillförlitligt när 
man gör det”. Vidare finns en osäkerhet om tillförlitligheten när man som inspektör inte har fördjupade 
kunskaper i ergonomi. Det anges av någon vara intressant att använda metoderna för bedömningarna 
på arbetsplatser där verktyg används och arbetstagaren exponeras för vibrationer. Någon uppger att 
bedömningen med HARM kan bekräfta en känsla man har vid inspektion. Någon observatör föredrar 
HARM före ART, en annan anser att metoderna är likvärdiga. Vidare lyfts av någon observatör fram 
att en fördel med ART är att både vänster och höger arm bedöms samtidigt.  

HAL anges kunna fungera som en enkel screeningmetod. HAL är den metod som gick snabbast att 
genomföra. ART och HARM tog ungefär lika lång tid att genomföra och bedömningen enligt AFS tog 
längst tid. 

AFS upplevs vara svårast att använda som underlag till en belastningsergonomisk riskbedömning. Den 
ger en relativt grov uppskattning. Bedömningsstöd saknas för hand/arm och handintensiva rörelser. 
Det framkommer att det finns en osäkerhet kring begreppet arbetscykel och tolkningen av färgerna är 
inte självklar. Det nämns att svårast att bedöma är arbetscykeln och arbetsställningar i axel/arm. Nio av 
tio observatörer besvarade frågeformulären, varje observatör har svarat minst en gång på frågorna. 

Tabell 5.15.  Tabellen visar fördelningen av observatörernas svar på frågeställningen om hur lätt/svårt det är  
  att skatta parametrarna kraftpoäng och arbetsställning med HARM. Tabellen visar också median 
 värden för observatörernas skattning av respektive parameter och antal observatörer som har  
  svarat (n). 

  

 
                                
HARM   Lätt Ganska 

lätt 
Varken 
lätt eller 

svårt 

Något 
svårt 

Svårt Median n 

Bedömning 1/2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
Kraftpoäng         
Hur mycket 1 2 6 6 1 1 3 3 8 9 
Hur länge 1 3 6 5 2 1 3 3 9 9 
Hur ofta 2 1 6 2 1 6 3 4 9 9 
Arbetsställning       
Huvud/nacke 1 1 6 8 2 2 2 9 9 
Skuldra/överarm 1 - 5 7 3 2 2 2 9 9 
Underarm 1 - 5 6 1 3 1 - 1 - 2 2 9 9 
Handled   1 - 2 6 3 3 2 - 1 - 3 2 9 9 



  
  
 

44 

     

6 Diskussion 

Syftet med examensarbetet är att utvärdera HARM-metodens tillförlitlighet och dess lämplighet som 
hjälpmedel för arbetsmiljöinspektörer vid riskbedömning av biomekanisk belastning på hand, arm och 
axel i manuellt arbete. Ett resultat av studien är att observatörers bedömning av arbetsmomenten med 
HARM i jämförelse med ART och AFS hamnar på samma eller lägre risknivå utifrån trafikljus-
modellen. Resultatet av bedömningarna med HARM och ART visar i jämförelse med respektive 
metods X+ (gyllene standard) en tendens till att risker undervärderas av observatörerna. Detta gäller 
samtliga arbetsmoment. 

Observatörerna upplever att metoderna HARM och ART är enkla att arbeta med när man väl har lärt 
sig. De anger att skattning med HAL är enklast. Observatörerna uppger vidare att möjligheten att an-
vända HARM och ART i inspektionsarbetet är goda om förutsättningarna skapas för det i form av tid 
och utbildning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Vid jämförelse av HARM, ART, HAL och AFS är det HARM och ART som bäst låter sig jämföras 
med varandra. Det är också HARM och ART som är mest lika till innehåll och struktur, även om ART 
beskrivs vara inriktad mot repetitivt arbete. Båda utfaller i ett numeriskt värde (riskpoäng) som 
översätts till en risknivå enligt trafikljusmodellen. HAL och AFS uttrycks direkt i en risknivå.  

Metoderna HARM och ART är trots att de mynnar ut i riskpoäng, relativt grova som instrument – med 
olika stora intervall mellan risknivåerna. Det är viktigt att ta hänsyn till var slutsumman hamnar i för-
hållande till brytpunkten, rött kan vara mer eller mindre rött. Fokus ska i första hand läggas på de risk-
faktorer som är ”röda” (ART) eller har höga poäng (HARM) då åtgärder ska sättas in.  

Vid jämförelse av observatörernas bedömningar med HARM och AFS ger HARM en lägre risknivå än 
vad AFS gör, med undantag av arbetsmomentet parodontalbehandling där bedömningarna är lika. Att 
risknivån blir olika beror på att bedömning enligt AFS blir röd så fort ett arbetsmoment upprepas flera 
gånger i minuten under halva arbetsskiftet. Experters bedömning enligt AFS ger röd risknivå för samt-
liga arbetsmoment, eftersom arbetscykeln är den överordnade faktorn. En förklaring till att experternas 
bedömning visar högre risknivå än observatörernas skulle kunna vara att experterna, som erfarna ergo-
nomer, har en djupare kunskap om modellerna och av det skälet har bedömt varje arbetsmoment rött.  

Vid jämförelse av bedömningarna med HARM och ART framkommer att HARM ger lägre risknivå än 
ART vid arbetsmomenten klippning och parodontalbehandling. En tänkbar förklaring kan vara att me-
toderna tar olika mycket hänsyn till exponeringstiden. Bedömning med ART förändras inte oavsett om 
arbetsmomentet pågår i fyra eller åtta timmar. Detta innebär att tidsfaktorn har liten påverkan i bedöm-
ning med ART. HARM väger in tidsaspekten i större utsträckning då hänsyn tas till den verkliga 
exponeringstiden.  

Det är inte relevant att jämföra HAL med HARM på samma villkor, då det enbart finns två gemensam-
ma parametrar, handaktivitet och handkraft. Med olika metoder bedöms arbetsmomenten olika. Varje 
arbetsmoment får vid bedömning enligt de olika metoderna minst två, ibland tre olika risknivåer. 
Arbetsmomenten klippning och packning har störst spridning i bedömning utifrån risknivå. En förkla-
ring till att arbetsmomentet packning bedöms grönt med en metod och rött med en annan, kan bero på 
att upplevd ansträngning, mätt med Borgs CR-10 skala, har stor betydelse för slutresultatet enligt 
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HAL. Packning är per definition ett repetitivt arbete, men den subjektiva upplevelsen får stort genom-
slag här. Frisören upplevde exempelvis klippning som ansträngande, medan packaren, trots att hon ut-
för ett repetitivt arbete, subjektivt inte upplevde någon ansträngning alls, vilket ger utslag i risknivå. 
Den tekniska mätningen för arbetsmomentet packning visar dock att rörelsehastigheten överskrider 
30°/s.   

Vid ett möte på Arbetsmiljöverket i Stockholm den första mars 2011, med Catarina Nordander och 
Gert-Åke Hansson, AMM i Lund, framkom att resultatet av tjugo års forskning har lett fram till att det 
skulle kunna vara möjligt att sätta ett gränsvärde för rörelsehastighet. Data från AMM i Lund visar att 
förekomsten av handledsbesvär ökar med rörelsehastigheten. Då individens grad av kraftansträngning 
gör skillnad, är HAL en mall som är möjlig att tänka utifrån. Vartefter kraftåtgången ökar skulle 
gränsen för rörelsehastighet kunna sänkas.  

Motsvarande riktlinje som USA har för handbelastning (ACGIH -TLV), finns inte i Sverige. Arbets-
miljöverket har däremot gränsvärden för exponering för buller, vibrationer och kemikalier och skulle 
kunna ha liknande för handaktivitet.      

Både i metodbeskrivningen för HARM och för ART anges vikten av att som observatör försäkra sig 
om att arbetstagaren är representativ, vilket också bekräftas i tidigare studier (Takala et al., 2010; 
Pehkonen, 2010). Om observatören bedömer att arbetstagarens upplevelse avviker mot observatörens 
förväntan bör flera arbetstagare tillfrågas om bedömning (Takala et al., 2010).  

Det finns skillnader i observatörernas medelvärden i riskpoäng för bedömning med både HARM och 
ART jämfört med X+, skillnader som i flera fall är statistiskt säkerställda. Detta pekar på viss under-
värdering av risker. Resultatet indikerar att överensstämmelsen i medelvärden av observatörernas 
bedömning och de tekniska mätningarna är låg. Enligt David (2005) och Takala m.fl. (2010) anses 
direkta mätmetoder ge pålitligare resultat än bedömning genom observationsmetod. 

Resultatet visade däremot en god överensstämmelse då observatörernas bedömningar av arbetsmo-
menten med HARM jämförs med X+, då fyra av fem bedömningar av arbetsmomenten hamnar på 
samma risknivå enligt trafikljusmodellen. Överensstämmelsen med ART i risknivå är lägre. Detta 
skulle kunna ha samband med att bedömningarnas medelvärden ligger nära gränsen mellan 
risknivåerna. 

Resultatet visar vidare att observatörerna har svårt att bedöma flexion i nacken i jämförelse med de 
tekniska mätningarna. Mätresultat visar att nackflexion är störst vid fileteringen med 48° eller mera 
under halva arbetstiden. Det är också det momentet där flest observatörer har bedömt med HARM att 
flexionen är över 20° under halva tiden. Näst bäst bedömdes arbetsställningen vid parodontalbehand-
ling och nackning, som båda låg över 40° under mer än halva arbetstiden medan packarens nackflexion 
om 21° eller mer under 50 % av tiden var svår att få fram genom observation. Figur 5.1. illustrerar 
svårigheten att som observatör bedöma arbetsställning, särskild nära gränsen mellan två bedömnings-
nivåer - i detta fall 20° nackflexion (Pehkonen, 2010; Takala et al., 2010).   

I ART bedöms nacken som böjd eller vriden när en tydlig vinkel kan observeras mellan hals och rygg 
under tiden uppgiften utförs. Där är HARM tydligare då en bedömning med HARM avser rörelser över 
20° med fyra alternativ angivna för arbetsställning i huvud/nacke. Här har HARM en högre detalje-
ringsgrad.   
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Av observatörernas svar på frågeformulär framgår att bedömning av kraftansträngning och frekvensen 
av den - upplevs svårast att bedöma. Vid analys av observatörernas enskilda bedömningar visas dock 
att den parameter som avviker mest, dels vid jämförelse mellan observatörerna, dels i jämförelse med 
X+, är bedömning av arbetsställning i hand och underarm (figur 5.13 och 5.14). En slutsats som kan 
dras är att det är den parametern som är svårast att bedöma.  

Sett till resultatet av bedömning av handaktivitet - med HAL - avseende samtliga arbetsmoment (figur 
5.4) framkom att observatörer både övervärderade och undervärderade handaktivitet i jämförelse med 
tekniska mätningar av rörelsehastighet. (Hög rörelsehastighet enligt de tekniska mätningarna medför 
hög handaktivitet vid bedömning med HAL). Detta tyder på att det är svårt att enbart genom obser-
vation bedöma handaktivitet, vilket stämmer väl överens med resultat från tidigare forskning (Takala 
et al., 2010; Douwes & de Kraker, 2009; Hansson et al., 2001). Likaså är det svårt att genom observa-
tion bedöma handledsposition i detalj (Ketola et al., 2001; Li and Buckle, 1999). 

Visualiseringen av intrabedömarreliabiliteten enligt figur 5.12 visar varje observatörs individuella be-
dömning av HARM. En perfekt intrabedömarreliabilitet i denna figur innebär att linjen från första till 
andra bedömning är rak, här viker linjerna av båda till höger och till vänster vilket innebär en svag 
överensstämmelse. Skillnaderna tar ut varandra, det samlade resultatet – resultat i form av medel eller 
median för gruppen observatörer - ser bättre ut än vad det är. Analys med Spearmans rangkorrelations-
koefficient, mellan bedömningarna med HARM, visar dock en måttlig till god överensstämmelse för 
alla arbetsmomenten utom klippning. Den lägre överensstämmelsen avseende arbetsmomentet 
klippning kan ha samband med att arbetsmomentet till skillnad från övriga är mindre standardiserat 
och tillåter viss rörelsevariation. Se tabell 5.11 och 5.12.  

Vid den andra bedömningen av arbetsmomenten är spridningen i observatörernas resultat större än vid 
den första bedömningen av samtliga arbetsmoment med HARM. Det finns inte något tydligt mönster 
avseende resultatet. Riskpoängen är båda högre och lägre. Observatörerna hade begränsad erfarenhet 
av denna typ av belastningsergonomisk riskbedömning. Douwes & de Kraker (2009) beskriver att 
reliabiliteten påverkas av observatörernas erfarenhet. Andra orsaker som skulle kunna ligga bakom den 
ökade spridningen vid den andra bedömningen är att den tog kortare tid att genomföra. Studier har 
visat att olika observatörer rapporterar relativt lika resultat när de observerar storskaliga kroppsrörelser 
och aktiviteter om de har fått likvärdiga koncept och erfarenhet genom praktisk träning (Takala et al., 
2010).  

Sammanställning av procentuell överensstämmelse av bedömningarna med respektive metod visar re-
lativt lika resultat för HARM och ART med 68 % respektive 66 % överensstämmelse. Bedömningarna 
med HAL överensstämmer till 80 %. Detta kan tolkas som om HAL är den stabilaste metoden. HAL är 
dock den metod som innehåller minst antal parametrar att bedöma. I denna studie var upplevelsen av 
handkraft given vilket kan ha påverkat bedömningsresultatet. Parametern är en subjektiv skattning av 
arbetstagaren, Takala m.fl. (2010) och Stock m.fl. (2005) beskriver att självrapporterande metoder har 
problem relaterade till sin validitet. Utifrån samma resonemang är överensstämmelsen 70 % med AFS. 
Bedömningsmodellen i AFS ger en grov bedömning, med få parametrar med fasta kriterier att ta 
ställning till. Modeller för EUA är tänkta till bedömning av repetitiva arbetsmoment där variationen är 
liten och under större delen av arbetsskiftet.  
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Begreppet användbarhet handlar om hur effektiv en metod är att använda, hur lätt den är att lära sig, 
hur den kan anpassas till användning i olika sammanhang - såsom olika arbetsuppgifter - och upplevel-
sen av användning av metoden hos användaren (Berns, 2004). 

Effektiviteten inbegriper tidsåtgången för användning av HARM-metoden och den nyttan observatören 
upplever sig ha av den. Flertalet av observatörerna uppger att det tar upp till ca15 minuter att genomfö-
ra en riskbedömning med HARM och ART. En bedömning med HAL går snabbare att genomföra och 
AFS var den metoden som tog längst tid. HARM upplevs vara enkel och fungera bra, den tar hänsyn 
till de flesta variabler och ger en snabb överblick av risken och var i kroppen ev. skador kan uppstå. 

Om lärbarhet uppger några observatörer att det krävs tid att sätta sig in i HARM metoden och att det 
finns en osäkerhet huruvida man gör ”rätt”. Vidare framkom att det gick snabbare att bedöma vid 
andra bedömningen än vid den första, vilket kan tyda på en viss inlärningseffekt. Sammantaget ger 
svaren en indikation på att utbildning krävs för att användaren kan känna sig trygg och för att få ett 
stabilt resultat (David, 2005; Takala et al., 2010).  

Flexibilitet handlar om att kunna använda metoden i olika miljöer och för olika uppgifter. HARM är en 
allmän metod för bedömning av hand - arm uppgifter. Metoden lämpar sig för användning i ett brett 
urval av branscher, arbetsuppgifter och i olika miljöer (Douwes & de Kraker, 2009). Observatörerna 
har inte tagit upp att de saknar något i metoden som ökar dess flexibilitet.  

Attityden är inställningen, hur man ser på möjligheten att använda en metod i arbetet. Av observatö-
rernas svar på frågeformuläret framgår att AFS upplevdes vara svårast att använda som underlag till en 
belastningsergonomisk riskbedömning och att den ger en relativt grov uppskattning. Den har få krite-
rier och det finns inget bedömningsstöd för hand/arm och handintensiva rörelser. Det finns en osäker-
het kring begreppet arbetscykel och tolkningen mellan färgerna är inte självklar. Svårast upplevs det 
vara att bedöma arbetscykeln och arbetsställningar i t ex axel/arm. Med detta som utgångspunkt kan 
det behöva diskuteras om det finns ett behov av kompletterande metoder för att få bättre underlag, då 
AFS upplevs vara grov och saknar detaljer.  

Observatörerna är försiktigt positiva till möjligheten att använda sig av HARM i sitt arbete. Farhågor 
som lyfts är att tiden inte räcker till för att göra riskbedömning enligt HARM, någon observatör tycker 
att mer kunskap inom belastningsergonomi krävs. Jämförelse av resultat från observatörers bedömning 
med experters bedömning tyder på att utbildning och träning ger resultat med starkare validitet, resul-
tat som ligger närmare X+. Tiden det tar att bedöma med HARM, ART och HAL upplevs vara kort i 
relation till det stöd bedömningen ger. Till detta kan kopplas att förvaltningsrätten kräver i många fall 
bättre underlag i ärenden från Arbetsmiljöverket för att kunna driva ärenden vid överklagning. Bedöm-
ningsmetoderna skulle kunna utgöra ett sådant underlag i ärenden med belastningsergonomisk fokus. 

Då resultaten för HARM och ART är relativt lika är båda tänkbara som stöd i tillsynsarbete i Sverige. 
Båda metoderna fungerar redan idag som underlag till inspektörer i sina respektive hemländer, Neder-
länderna och Storbritannien. Ferreira (2009) beskriver i sin utvärdering ART som ett verktyg för ar-
betsmiljöinspektörer. Det vi kan se av resultatet är att HAL har ett smalt tillämpningsområde. Det är 
den observationsmetod som mest lämpar sig för bedömning av handbelastning.  

Både HARM och ART kan tänkas fungera som komplement till AFS. De stora skillnaderna mellan 
metoderna är att HARM tar hänsyn till den verkliga exponeringstiden både i timmar och i dagar, vilket 
ART inte gör. Vidare utgör vibrationsexponering en egen variabel i HARM, medan ART behandlar 
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vibrationer endast som en förvärrande faktor som högst kan generera ett poäng. Takala m.fl. beskriver 
att det kan vara lämpligt att använda flera metoder för att fånga olika aspekter av arbetsmiljön. En för-
del med observationsmetoder är att de är tillgängliga, tar hänsyn till helheten och är ekonomiskt fördel-
aktiga (Takala et al., 2010). 

6.2 Metoddiskussion 
Två utvalda arbetsmoment inom tillverkningsindustrin fick plockas bort på grund av havererade 
mätningar då en goniometer inte fungerade fullt ut. Fallerande mätning upptäcktes inte förrän vid 
analys av resultaten, vilket medförde att delar av registreringen gick förlorad. Detta fick till följd att vi 
fick ett snävare urval av arbetsmoment.  

Vid utbildningsdagen gjordes en genomgång av metoderna HARM, ART och HAL. Någon genom-
gång av bedömningsmodellerna i AFS gjordes inte då samtliga observatörer arbetar som arbetsmiljö-
inspektörer. Instruktion gavs dock om att använda bedömningsmodellerna om ensidigt upprepat arbete 
och arbetsställningar. Med facit i hand hade det varit bra att också avsätta tid för en detaljerad genom-
gång av modeller och begrepp i föreskriften då inspektörerna hade skiftande bakgrund. Detta kan ha 
påverkat resultatet av bedömningarna med AFS.  
 
När det gäller HARM gavs instruktionen att vid bedömning av arbetsställningar bedöma alla ingående 
delar, d.v.s. varje rad i respektive steg (4 a och 4 b) för bedömning. För att kunna jämföra med mät-
resultaten behövde vi få in bedömningarna i detalj. En liknande instruktion borde ha getts för steg 3, 
kraftpoäng. Med ifyllda värden för såväl kraft som tid och frekvens hade vi haft möjlighet att jämföra 
individuella bedömningar med mätningar av handaktivitet för en mer omfattande analys.  
 
De uppgifter som observatörerna inte kunde ta reda på eftersom observationerna inte genomfördes på 
arbetsplatsen, behövde framgå på något sätt. Vi lät därför observatörerna använda bedömningsmallar 
med i förväg ifyllda uppgifter. Detta kan ha påverkat resultatet då informationen kan tolkas olika 
beroende på att frågorna är ställda olika i observationsmetoderna. Nivån på handkraft enligt ART och 
HAL skattades av arbetstagaren med Borgs CR 10 skala medan handkraft med HARM skattades 
genom observation. Ett alternativ till detta tillvägagångssätt hade varit att göra en beskrivning av varje 
arbetsmoment som underlag till observatörernas bedömning. Detta hade gett utrymme till egen 
tolkning, vilket möjligtvis kunde ha påverkat resultatet. Wurzelbacher m.fl. (2010) rekommenderar att 
en och samma metod för självskattning av kraftparametern används då självskattning tar hänsyn till 
icke-observerbara förvärrande faktorer.  

Takala m.fl. (2010) framför att om en observationsmetod ska kunna utgöra ett underlag till beslut så 
måste bedömningen vara valid för den bedömningen som görs och den ska vara reproducerbar. Även 
om det inte finns någon generell gyllene standard för bedömning av biomekanisk belastning kan 
arbetsställningar mätas med direkta tekniska metoder (Takala et al., 2010; Spielholz et al., 2001).   

För att skapa en referens för denna studie kombinerades expertresultaten med resultaten från direkta 
mätningar till en gyllene standard (X+) för denna studie. På så vis kunde en gyllene standard skapas för 
metoderna HARM, ART och HAL medan AFS inte påverkas av resultat av mätningar.  

När mätresultaten sätts in i diagrammet för rörelsehastighet enligt AMM i Lund framkommer att 
rörelsehastigheten i handleden vid de fem arbetsmomenten hamnar i nivå med tidigare mätningar av 
jämförbara arbeten, vilket tyder på god validitet av mätningarna, se fig. 5.6 och 5.7. 
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Det är svårt att jämföra HARM, HAL, ART och AFS eftersom de har olika ursprungsskalor. HARM 
och ART har numeriska värden medan AFS och HAL uttrycks enbart i färg. Slutresultatet av bedöm-
ningarna med alla metoderna mynnar dock ut i en risknivå enligt trafikljusmodell. För att statistiskt 
kunna jämföra metoderna kodade vi om färgerna till siffrorna 1, 2 och 3. Det är inte helt tillfredsstäl-
lande att göra på det här sättet då Paired Sample T-test är ett medelvärdestest och vi har data på ordi-
nalnivå. I brist på alternativ har vi ändå sett det som en möjlighet att jämföra metoderna. Vid redovis-
ning av medelvärdena har avrundningsregler tillämpats, se tabell 5.10.  
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7 Slutsats  

Syftet med studien var att utvärdera HARM-metodens tillförlitlighet och dess lämplighet som hjälp-
medel för arbetsmiljöinspektörer vid riskbedömning av belastning på hand, arm och axel vid manuellt 
arbete. Utvärderingen ledde fram till följande slutsatser: 
 

� HARM och ART är de metoder som är mest jämförbara med varandra och ger förhållandevis 
likvärdiga resultat. De är inga exakta metoder, men goda riktmärken. Båda redovisar bedöm-
ning av i metoden ingående parametrar och ger därmed underlag för prioritering av insats-
områden. 
 

� HARM är mer nyanserad än ART då metoden dels tar hänsyn till vibrationsexponering som en 
enskild faktor och dels till den faktiska exponeringstiden. 
 

� HAL har ett smalare användningsområde i förhållande till HARM och ART då metoden endast 
innehåller två parametrar vilka båda fokuserar på handaktivitet. 
 

� Test - retest av bedömningarna av arbetsmomenten utförda med HARM och ART visar cirka 
70 procents överensstämmelse av risknivån.  
 

� HARM är en strukturerad metod som upplevs ge ett bra underlag till riskbedömning och skulle 
kunna utgöra ett komplement till AFS i Arbetsmiljöverkets tillsyn. 
 

� Det verkar svårt att med observationsmetoder bedöma handaktivitet. Det finns ett värde i att 
komplettera med tekniska mätningar för att komma till en korrekt bedömning av risk för över-
belastning i hand och underarm.  
 

Vad gäller bedömningsstöd finns det inte någon universal metod. HARM och HAL tjänar olika syften. 
Det de har gemensamt är att de fungerar som pedagogiska instrument vid kommunikationen med 
arbetsgivaren och att de fungerar som underlag för kravställande.  
 
Ett tänkbart framtidsscenario är att arbetsmiljöinspektörer i framtiden har med sig ett urval av digitala 
bedömningsstöd för belastningsergonomiska risker vid tillsynen. Föreskriften om belastningsergonomi 
innefattar ”gränsvärden” för rörelsehastighet och företagshälsovårdens ergonomer och skyddsingen-
jörer har tillgång till elektrogoniometer och kompetens för att mäta rörelsehastighet i handleden. Meto-
derna är väl etablerande och ligger på AV:s hemsida så att de blir tillgängliga i det förebyggande 
arbetet. 
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Arbetsuppgift    

………………………………………… 

 

Datum   ……………………………..……………… 

Avdelning  ………………………………………. 
 

Utförd av …………………………………………… 

 
 
Steg 1A: Den sammanlagda tiden som uppgifter förekommer i snitt 

               under en arbetsdag (alla perioder tillsammans). Ange tiden  

               enbart för de dagar uppgiften förekommer (max en  
               decimal) 
Steg 1B: Hur många dagar/vecka förekommer uppgiften? 

-   1 eller 2 dagar/vecka: dra bort 1 poäng 

-   3 eller flera dagar: poängen kvarstår 

 
Steg 1C: Minst 7,5 min. paus* per 1,5 timme? 

-   om ja: dra bort 1 poäng 

-   om nej: poängen kvarstår 
 

*Läs i bilagan vad som menas med paus 

 
…. timme - 0,5 = ……. 
 

 
 

 

                 - 1 

                 - 0 

 

 
                  -1 

                  -0 

 

  
 
 
 
 
 
 

Steg 3A     
 
Kryssa i vilka krafter som utövas av den 
mest aktiva handen? 
 

  
Tidspoäng kraftutövning i 
sek/min 
(för varje rörelse/moment) 

  
Antal 
kraftansträngningar/minut 
(frekvens) 

kraft Beskrivning och exempel  < 4 4 - 30 31 - 60  < 4 4 - 30 > 30 
liten  
Vikt<100g 
Kraft<1 N 

Litet tryck med fingrar (t ex hålla 
en blyertspenna med 2 eller 3 
fingrar), sortera, trycka med 
fingrar. 

  
 
 
0 

 
 
 
1,5 

 
 
 
3 

  
 
 
1 

 
 
 
2,5 

 
 
 
4 

Medel 
V 100 – 
1000 g 
K 1-10N 

* Hålla litet motordrivet verktyg 
m.fingrar/hand 
*Ta/gripa, hålla delar, montera, 
trycka hårt 

  
 
 
0 

 
 
 
2,5 

 
 
 
4 

  
 
 
1 

 
 
 
2,5 

 
 
 
4 

Större 
V 1-3 kg 
K 10-30N 

Stadigt grepp med handen 
(användning av kniv/tång, hantering 

av delar el. verktyg, genomförande 

av tyngre delar (tex kassaarbete) 

  
 
0 

 
 
3,5 

 
 
6 

  
 
2 

 
 
3,5 

 
 
6 

Stor 
V 3-6 kg 
K 30-60N 

Mycket kraft med armen, (tunga 
verktyg, tung manöver) 

  
 
0 

 
 
4,5 

 
 
7 

  
 
2 

 
 
4,5 

 
 
7 

”peak” 
 

Slå med handflata eller knytnäve   
- 

 
- 

 
- 

  
3 

 
5 

 
8 
 
 

 
 
 
 

HARM: Hand Arm Riskbedömnings Metod  
 
Bedömningsmall                                                                                     Version nov 2008 

Steg 1: Bestämning av tidspoäng 

Steg 1D: Beräkna tidspoängen                  Om poängen <1,ändra till 1       ………………. 

Steg 2: Den mest aktiva handen           ringa in    höger/vänster/båda 

Steg 3: Bestämning av kraftpoäng 
Steg 3A    Steg 3B   Steg 3C 

Steg 3D Kraftpoäng = högsta inringade värdet   =   …..  
 
Obs! Om belastningen överstiger 6 kg bedöms den med annan metod (t ex för skjuta/dra eller manuell hantering) 
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Huvudet mer framåtböjt än på 
första bild ELLER bakåtböjt. 
 

  

Huvudet mer sidoböjt än på första 
bild ELLER vridet. 
 

 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
3 

 
Huvudet både framåtböjt och 
vridet 
 
 
  

 
 
0 

 
 
2 

 
 
4 

Huvudet både bakåtböjt och 
vridet 

 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
4 

(Mycket) Framskjutet 
 huvud/haka 

 
 
 

 

 
 
0 

 
 
1,5 

 
 
3 

Överarmen längre framåt, åt 
sidan eller bakåtlyft än på 
bilderna och utan stöd. 
 

  

 
 
0 

 
 
2,5 

 
 
3,5 

(Starkt) uppdragna axlar 

 

 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
4 

  
 ………….. 

Steg 4A Arbetsställningspoäng för HUVUD/NACKE och  
SKULDRA/ÖVERARM  
      

Procentandel som arbetsställningen före-
kommer av den totala tiden som uppgiften 
pågår  
        0 – 10 %            10 – 50 %         > 50 

Poäng för arbetsställning nacke/skuldra = högsta poäng = 
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Maximalt böjd eller sträckt.  
 

    
  

 
 
 
 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 

 
Underarmen är (i pilens riktning) mer vriden än på 

nedanstående bilder 
 

   
 

 
 
 
 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 

Handen är så böjd i sidled från handleden att ställningen i 

handleden ligger mellan lägena på bilderna. Rörelsen är i 

riktningen av tummen eller lillfingret.  
 

 
 

  
 
 
0 

 
 
 
1,5 

 
 
 
3 

 

Handen är så böjd från handleden att ställningen i handlederna 

ligger mellan ställningarna på bilderna. 
 

 
 

  
 
0 

 
 
1,5 

 
 
3 

  
 
 
 

………….. 

Steg 4B Arbetsställningspoäng HANDLED/UNDERARM
     
 

Procentandel som arbetsställningen före-
kommer av den totala tiden som uppgiften 
pågår  
        0 – 10 %            10 – 50 %         > 50 

Poäng för arbetsställning underarm/handled = högsta poäng = 
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Används vibrerande verktyg vid uppgiften?  

� Om Nej, fyll i en ”0” på vibrationspoängen på den grå raden under tabell 5A och gå vidare till 
steg 6.  

� Om Ja, är verktyget accelerationsvärdet känd? 

- Nej, gå till 5A 

- Ja, gå vidare till 5B 

 

 
 

 

Vilken av nedanstående förhållanden stämmer bäst? 

Ringa in passande poäng och för ned till den grå 

raden under tabellen. 

 

Exponeringstid inom arbetsuppgiften 

 

 

Beskrivning      0-4 timmar      4-8 timmar 

Vibrationer inte eller knappast kännbara eller 
synliga för operatör och observatör 

0 0 

   Vibrationer inte synliga, men kännbara av  

   operatören och observatör (kittlar) 

2 2 

   Vibrationer synliga (lite) i underarm och hand,            

   tydligt kännbara av operatör och observatör 

2 4 

   Händer, armar och skuldror vibrerar tydligt synbart, 

   vibrationer också tydligt kännbara. 

4 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vilken av nedanstående förhållanden stämmer bäst? 

Ringa in den poäng som stämmer och för ned till den

grå raden under tabellen 

 

Exponeringstid inom uppgiften 

Accelerationsvärdet      0-4 timmar      4-8 timmar 

< 2,5 m/s² 0 0 

   < 2,5 – 5 m/s² 2 2 

   < 5 – 10 m/s² 2 4 

   > 10 m/s² 4 4 

 

 

 

 
 

 

Ange för varje faktor om den stämmer med de aktuella förhållandena   Ringa in 
Fasta tider för rast (motsats till att själv kunna bestämma när man tar rast)? Ja/nej 

Ogynnsamt klimat ( t ex kyla, drag) ? Ja/nej 

Svårt att koncentrera sig (enbart vid koncentrationskrävande arbete)  Ja/nej 

Dålig kontakt med verktyg och material, t ex genom handskar ? Ja/nej 

Precisionskrävande arbete? Ja/nej 

  
 

Steg 5 Vibrationspoäng 

Vibrationspoäng: ta med det inringade talet        ..…                  ….. 

Steg 5A Accelerationsvärdet är inte känt 

Vibrationspoäng: ta med det inringade talet        ..…                  ….. 

Steg 5B Accelerationsvärdet är känt 

Steg 6  Andra faktorer: 

                  Poäng andra faktorer Ringa in  
                  Vid 0 gånger ”ja” är poängtalet 0 

                  Vid 1 gång ”ja” är poängtalet 1 

                  Vid 2 eller fler gånger ”ja” är poängtalet  2 
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Ta poängen från steg 1 - 6   
Kraftpoäng                                                 (steg 3) 

Poäng arbetsställning nacke/axlar             (steg 4A) 

Poäng arbetsställning underarm/handled  (steg 4B)  

Vibrationspoäng                                         (steg 5) 

Poäng andra faktorer                                 (steg 6) 

 
                  Summera poäng (A) 

                  Tidsåtgång (steg 1) (T) 

                   
                  Beräkna riskpoäng 
                  (A x T) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bedöm risk med hjälp av nedanstående tabell: 
 

Total poäng Risk  
 

      < 25 

 

 

Ingen förhöjd risk för belastningsrelaterade besvär i arm, nacke eller  

skuldra för majoriteten av arbetstagarna. 

 

        25 - 50 

 

Risk för besvär i arm, nacke eller skuldra för en del av arbetstagarna. 

För att skydda arbetstagarna är det viktigt att utreda vidare och att 
vidta åtgärder för att minska risken 

 

        > 50 

 

Höjd risk för belastningsbesvär i arm, nacke eller skuldra. Vidta 

åtgärder omgående.  

 

 

Om någon arbetstagare har besvär och misstanke finns om samband 

till arbetsuppgiften är det ALLTID viktigt att undersöka orsak och vidta 
åtgärder.   

 

 

Steg 8. Riskbedömning 

Steg 7 Total riskpoäng: 
  

     Poäng 
     ……… 
     ……… 
     ……… 
     ……… 
     …..….        + 
 
     ..……. 
     .………      X  

 
     ...……. 
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Före bedömningen  

� Inled med att observera arbetsuppgiften för att försäkra dig om att det du ser är 
representativt för hur arbetet utförs. 

� Ta kontakt med arbetstagarna och skyddsombud under processens gång 
� Om flera personer utför samma uppgift, försäkra dig då om att prata med flera 

arbetstagare om kraven i arbetet. 
� Det kan vara en fördel att spela in uppgiften på video så att du kan se den igen senare.   

Gör en beskrivning 

� Beskriv det repetitiva arbetet som ska bedömas.  
� Tidslinjen kan vara till hjälp för att markera tiderna när det repetitiva arbetet utförs och 

när pauser eller raster tas. Du behöver ta hänsyn till  
- matraster 
- andra officiella pauser 
- andra pauser, t. ex. vid produktionsavbrott och 
- om det förekommer icke-repetitiva arbetsuppgifter, t.ex. avsyning. 

Utför bedömningen 

� Välj om du ska bedöma höger och vänster arm eller enbart den arm som huvudsakligen 
utför uppgiften. Om du är osäker på vilket bedöm båda höger och vänster arm. 

� Läs instruktionerna innan du börjar med bedömningen.  
� Metoden består av 4 etapper: 

A. Frekvens och repetition av rörelser 
B. Kraft 
C. Obekväma arbetsställningar 
D. Påverkande faktorer  

� Vid varje etapp: Följ flödesschemat och instruktionerna för att bedöma risknivån för varje 
riskfaktor. Risknivåerna är klassificerade enligt tabellen nedan. 

Gr = Grönt låg risknivå 
 

Gu = Gult mellan stor risknivå – undersök ytterligare 
 

R = Rött Hög risknivå – Omedelbar åtgärd krävs 
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� Ringa in färgfält och tillhörande siffra i flödesschemat eller bedömningsmallen. Det är 
möjligt att välja en siffra mellan de angivna numren om riskfaktorn bedöms falla mellan 
två kategorier.   

� Färdigställ bedömningsmallen, följ instruktionerna på s 12. Detta bestämmer 
arbetsuppgiftens risknivå. 
 

Åtgärder 

Målsättningen med att använda sig av ART är att identifiera betydelsefulla risker och sedan 
reducera risken i arbetsuppgiften. 

 
� Uppgiftspoängen och exponeringspoängen hjälper att prioritera vilka uppgifter som behöver 

åtgärdas omgående och att kontrollera effekten av eventuella förändringar. Den färg en 
riskfaktor får vägleder prioriteringen av åtgärder för att minska risken.  

� Om uppgifterna kräver åtgärd titta då först på lösningar som eliminerar risker vid källan, till 
exempel genom att designa om arbetet, ersätta/byta verktyg eller komponenter, eller 
automatisering av uppgiften. Om dessa åtgärder inte är genomförbara, försök hitta sätt för 
hur uppgifterna kan förbättras för att undvika eller minska de faktorer som blir röda vid 
riskbedömningen. Därefter överväger du hur man kan minska de gula poängen. Om poängen 
för enskilda riskfaktorer inte kan förbättras, används den lägsta ordningen i hierarkin, som att 
minimera risken genom att organisera arbetet på lämpligt sätt (t.ex. arbetsrotation 
scheman), använda personlig skyddsutrustning samt utbildning och instruktion.  

� Förebyggande åtgärder kan vara enkla och kostnadseffektiva (t.ex. att göra ändringar i 
arbetshöjd eller placering av arbetsobjekt som ger bättre arbetsställning för armen).  

� Arbetstagare som utför det repetitiva arbetet bör vara delaktiga när åtgärder planeras. 
Anställda kan vara särskilt bra på att tänka ut effektiva och praktiska åtgärder. 

� Alla belastningsskador kan inte förhindras. Lämpliga system för tidig rapportering av symtom, 
korrekt behandling, rehabilitering och återgång i arbete är väsentliga komponenter för att 
undanröja risker och belastningsskador.  
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Kraft 
 
B Kraft 
Använd tabellen på nästa sida för att bestämma hur mycket handkraft som går åt och hur länge 
ansträngningen pågår. Det är möjligt att välja värden som ligger mellan de angivna talen i 
tabellen. Om mer än en typ av kraft utövas, väljs den högsta poängen. 
 
Det finns två metoder för att bestämma nivån på handkraft: 
 

■ Om möjligt, fråga personen som utföruppgiften om det är några arbetsmoment som kräver 
kraft av arm, hand eller fingrar. Be arbetstagaren beskriva intensiteten av varje kraftkrävande 
arbetsmoment med ord som ”lätt”, ”måttlig”, ”stor”, eller ”mycket stor”.  
 

■ Alternativt använd den skriftliga beskrivningen nedan för att avgöra intensiteten av den kraft 
som krävs för uppgiften. 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
Lätt kraft 

 
Det finns ingen indikation på någon ansträngning 
 

 
Måttlig kraft 

 
Kraft krävs, t ex: 
� Nypa eller gripa objekt med viss ansträngning 
� Flytta spakar eller trycka på knappar med viss ansträngning 
� Manipulera lock eller komponenter med viss ansträngning 
� Trycka eller klämma ihop saker med viss ansträngning 
� Använda verktyg med viss ansträngning 

 
 
Stor kraft 

 
Kraften är uppenbarligen hög, stor eller tung 
 

 
Mycket stor kraft 

 
Kraften är nära arbetstagarens maximum.  
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4 Varaktighet 

Bestäm hur länge arbetstagaren utför den repetitiva uppgiften vanligen under en dag eller per 
skift, räkna bort pauser. Välj lämplig kategori. 

Arbetstagaren utför arbetsuppgiften totalt 
per dag/skift  

Tidsåtgångsfaktor 

Mindre än 2 timmar X 0,5 

2 till mindre än 4 timmar X 0,75 

4 – 8 timmar X 1 

Mera än 8 timmar X 1,5 

 

D5 Psykosociala faktorer 

Psykosociala faktorer får inte poäng men de ska tas hänsyn till och noteras på poängblanketten. 
Psykosociala faktorer ta du hänsyn till genom att diskutera med arbetstagarna. De kan vara  

� Liten möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras 
� Arbetet/arbetssituationen inbjuder till att hoppa över pauser eller sluta tidigt 
� Monotont arbete 
� Höga krav på koncentration och uppmärksamhet 
� Ofta snäva tidsmarginaler 
� Bristande stöd från ledare eller kollegor 
� Höga krav och  
� Otillräcklig utbildning/övning för att kunna genomföra arbetet tillfredsställande  
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Färdigställ poängprotokollet 
 
 
Ange färgbeteckning och poäng för varje riskfaktor på poängprotokollet. Det finns också en plats 
på poängprotokollet att anteckna andra viktiga iakttagelser i bedömningen. 
 
Om du bedömer båda armarna, behöver arbetsställningen i huvud/nacke och rygg samt pauser 
och arbetstakt bara bedömas en gång. Däremot ska poängen noteras i kolumnerna för både 
vänster arm och höger arm. 
 
Följ instruktionerna nedanför för att räkna ut uppgiftspoäng och exponeringspoäng. 
 
 
Räkna ut uppgiftspoäng 
 
För att räkna ut uppgiftspoängen lägger du ihop poängen i protokollet. 
 
 
Uppgiftspoäng = A1+ A2 + B + C1 + C2 + C3 + C4 + C5 +D1 + D2 + D3 
 
 
Om du bedömer båda armarna ska poängen för vänster arm respektive höger arm hållas isär och 
inte slås samman. 
 
 
Räkna ut exponeringspoäng 
 
Det är möjligt att justera uppgiftspoängen för att återspegla den totala tiden som uppgiften 
utförs av en anställd. Multiplicera uppgiftspoängen med faktorn för tidsåtgång (D4) för att räkna 
ut exponeringspoängen. 
 
 
Uppgiftspoäng   X faktor för 

tidsåtgång 
 = exponerings-    

                poäng 
 

 
Uppgiftspoängen och exponeringspoängen hjälper till att prioritera de arbetsuppgifter som 
behöver åtgärdas först och är till hjälp för att kontrollera effekten av vidtagna åtgärder. 
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Färgerna kopplade till riskfaktorn hjälper dig att identifiera var riskbegränsande åtgärder 
behöver vidtas. 
 
I tabellen nedan ges förslag på hur exponeringspoängen ska tolkas. 

        
Exponeringspoäng Föreslagen exponeringsnivå    
0 - 11  Låg  Beakta individuella omständigheter 
12-21    Måttlig  Ytterligare utredning behövs  
22 eller fler Hög  Ytterligare utredning behövs omgående 

        
 
Även om exponeringspoängen är låg bör du i förekommande fall överväga enskilda individers och 
gruppers sårbarhet (t. ex. gravida, nyanställda, de som återkommer till arbetet, eller de som har 
svårigheter med repetitivt arbete). Individuella anpassningar i arbetet kan behövas. 
 
 
Arbetsrotation 
 
Den metod som beskrivs på sidan 12 för att beräkna exponeringspoängen gäller när en anställd 
utför samma repetitiva uppgift hela dagen eller ett skift. Dock kan en anställd utföra flera 
repetitiva arbetsuppgifter som en del av sitt arbete. 
 
Om anställda roterar till andra repetitiva arbetsuppgifter ska du bedöma alla arbetsuppgifter 
som innehåller repetitiva moment i armar och händer och skatta den totala exponeringen. 
 
En metod är att använda ART för att göra bedömningar av det repetitiva arbetet för varje 
arbetsuppgift. Därefter jämförs riskfaktorsfärgen och värderas poängen mellan de olika 
arbetsuppgifterna. Om du finner att anställda roterar till uppgifter med liknade röd poäng eller 
höga uppgiftspoäng kanske arbetsrotationen inte ger tillräcklig variation eller återhämtning i 
arbetet. I sådana fall, undersök systemet för arbetsrotation närmare. Det är viktigt att prata med 
de anställda om huruvida rotationen tillåter tillräcklig återhämtning eller förbättrar deras arbete 
på annat sätt. 
 
En elektronisk arbetsbok är tillgänglig för att beräkna totalpoängen av ett arbete som innehåller 
flera repetitiva arbetsuppgifter. Den här arbetsexponeringspoängen hjälper till att prioritera 
arbeten som innehåller mer än en repetitiv arbetsuppgift. Arbetsboken tillsammans med 
ytterligare information om hur man fyller i poängschemat finns på 
www.hse.gov.uk/msd/uld/art. 
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Utvärdering HARM-metoden    observatör/expert 
                                                                                                                                                bedömning 1/2    

   

 

Fråga 1. Vilket är ditt allmänna intryck av HARM-metoden? 
 

 
 

Fråga 2. Hur lätt/svårt är det att skatta respektive riskfaktor? 
 

              lätt      ganska varken lätt    något     svårt  
                           lätt        eller svårt     svårt                       

Kraftpoäng          1          2          3          4      5    om 4 eller 5, vad var svårt? 
3a. Hur mycket          0          0          0          0          0 
 
3b. Hur länge           0          0          0          0          0 
 
3c. Hur ofta           0          0          0          0          0 
 
Arbetsställning 
4a. Huvud/nacke           0          0          0          0          0 
 
4a. Skuldra/överarm           0          0          0          0          0 
 
4b. Underarm            0          0          0          0         0 
 
4b Handled             0          0          0          0         0 
 
Vibrationspoäng 
5a. Accelerationsvärdet ej känt 0          0          0          0         0 
 
5b. Accelerationsvärdet ej känt 0          0          0          0         0 
 
6. Andra faktorer              0          0          0          0         0 
 
 

Fråga 3. Var HARM-formuläret lätt att följa och förstå?   Ja/nej  Om nej, vad var svårt? 
 

 

 

       v.g.v
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Fråga 4. Tycker du något är bra med HARM-metoden?   
 
 

 
 
 

Fråga 5. Tycker du något är mindre bra med HARM-metoden?  
 

 
 
 

 
Fråga 6. Är det något som saknas? 
 

 
 
 

 
Fråga 7. Hur bedömer du möjligheterna att använda HARM i ditt arbete? 
 

 
 
 

 
Fråga 8. Hur lång tid tog det att göra HARM-bedömningen?  ……………minuter 
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Utvärdering ART    observatör/expert 
(Assessment of Repetitive Tasks of the upper limbs)                                           bedömning 1/2                                 
                  

    B

Fråga 1. Vilket är ditt allmänna intryck av ART-metoden? 

 
 
 

Fråga.2 Hur lätt/svårt är det att skatta respektive riskfaktor? 
 

                                  lätt        ganska   varken lätt    något    svårt 
             lätt          eller svårt     svårt 

A Frekvens och repetition 1          2          3          4          5       om 4 eller 5, varför?
  
A1 Armrörelser  0          0          0          0          0           
 
A2 Repetitivitet  0          0          0          0          0 
 
 
B Kraft  0          0          0          0          0 
 
 
C Obekväma arbetsställningar 
 
C1 Huvud/nacke  0          0          0          0          0 
 
C2 Rygg  0          0          0          0          0 
 
C3 Armar  0          0          0          0          0 
 
C4 Handled   0          0          0          0          0 
 
C5 Hand/fingergrepp  0          0          0          0          0 
 
 
D Påverkande faktorer 
 
D1 Pauser  0          0          0          0          0 
 
D2 Arbetstakt  0          0          0          0          0 
 
D3 Övriga faktorer   0          0          0          0          0 
 
D4 Varaktighet  0          0          0          0          0 
 
D5 Psykosociala faktorer 0          0          0          0          0 
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Utvärdering ART    observatör/expert 
(Assessment of Repetitive Tasks of the upper limbs)                                           bedömning 1/2                                 
                  

    B

 

 
 

Fråga 3. Var ART-formuläret lätt att följa och förstå?   Ja/nej  Om nej, vad var svårt? 

 
 

 

Fråga 4.  Tycker du något är bra med ART-metoden?   
 

 

 

Fråga 5. Tycker du något är mindre bra med ART-metoden?  

 

 
 
Fråga 6. Tycker du att något saknas? 

 

 
 
 

Fråga 7. Hur bedömer du möjligheterna att använda ART-metoden i ditt arbete? 

 

 
 
 
Fråga 8. Hur lång tid tog det att göra bedömningen med ART?  ……………minuter 
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Utvärdering Hand Activity Level, HAL  Observatör/expert 
                                                                                                                                                       Bedömning 1/2 

   

 

Fråga 1. Vilket är ditt allmänna intryck av HAL-metoden? 
 
 
 

Fråga 2. Hur lätt/svårt är det att 

lätt     ganska  varken lätt  något    svårt 
                                lätt         eller svårt    svårt 

               1          2          3          4          5               om 4 eller 5, vad var svårt? 
2a.  …skatta handaktivitet?          0          0          0          0          0 
 
 
2b.  … läsa av resultatet              0          0          0          0          0 

 
 
2c. …..förstå HAL-formuläret?    0          0          0          0          0 
 

Fråga 3. Tycker du något är bra med HAL-metoden?   

 
 
 

Fråga 4. Tycker du något är mindre bra med HAL-metoden?  

 
 
 

Fråga 5. Hur bedömer du möjligheterna att använda HAL-metoden i ditt arbete? 

 
 
 

Fråga 6. Hur lång tid tog det att göra bedömningen med HAL? ……………….minuter 
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AFS 1998:1 om belastningsergonomi  Observatör/expert 
                                                                                                                                                 Bedömning 1 /2   
 

Fråga 1.   Vilket är ditt allmänna intryck av AFS 1998:1?  

 
Vi vill också veta vad du tycker om de modeller du använt dig av när du gjort dina bedömningar av de fem 
arbetssituationerna:  
  
Fråga 2.  Använde du modellen för identifiering och bedömning av ensidigt upprepat arbete? Ja /nej 
Om JA svara då på de här frågorna: 
 
Hur lätt/svårt är det att skatta:              lätt        ganska      varken lätt       något        svårt    

        lätt            eller svårt         svårt 
                                               1           2            3              4           5 om 4 eller 5, vad var svårt? 
Arbetscykel                        0          0           0            0          0 

Arbetsställningar och rörelser                    0          0           0            0          0           �

Handlingsutrymme                      0          0           0            0          0         �

 Arbetsinnehåll, upplärning/                      0          0           0            0          0 
 kompetenskrav     
 
Fråga 3.   Använde du dig av modellen för sittande och gående arbetsställning i din bedömning, svara då 
på de här frågorna.�

Hur lätt/svårt är det att skatta:                lätt       ganska      varken lätt        något      svårt    

          lätt            eller svårt         svårt 
A. Sittande                                 1           2            3              4            5 om 4 eller 5, vad var svårt? 
1. Nacke                        0          0           0            0           0�

2. Rygg                         0          0           0            0           0           �

3. Axel/arm                         0          0           0            0           0         �

 
B. Stående/gående 
1. Nacke                          0          0           0            0           0 �

2. Rygg                          0          0           0            0           0         �

3. Axel/arm                                0          0           0            0           0                      �

 
Fråga 5.   Hur lång tid tog det att göra en bedömning med föreskriften? ………………………………minuter 

 
Fråga 6.   Något du vill tillägga?  …………………………………………………………………………………………… 
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HAL - Klippning
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X GS
Handaktivitet 6 7 5 7 5 4 6 5 6 7 5 3,5

Handkraft 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Resultat i färg 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2

Bedömning 2
Handaktivitet 6 7 6 3 5 6 6 6 6 7

Handkraft 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Resultat i färg 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3

         Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+)          

HARM - Frisör 
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Tidspoäng (1) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Aktiv hand (2) B H H H H H H H H H H H

Kraftpoäng (3) 2,5 4 4 4 4 2,5 6 4 2,5 6 2,5 2,5

Ast huv/nacke (4A) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Ast hand/uarm (4B) 1,5 2 1,5 3 3 3 1,5 1 2 2 1,5 3

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt (7) 18,75 23,75 22,5 26,25 26,25 22,5 25 21,25 20 28,75 18,75 22,5

Bedömning 2
Tidspoäng (1) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Aktiv hand (2) H H H H H H H H H H

Kraftpoäng (3) 2,5 4 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4 4 3,5

Ast huv/nacke (4A) 3,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 2,5 3 3,5 3,5

Ast hand/uarm (4B) 0 0 1 1,5 3 3 1 1,5 1 1

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totalt (7) 15 16,25 15 16,25 22,5 22,5 17,5 21,25 21,25 20

Observatörer, experter (X) och Gyllene Standard (X+)

Riskpoäng
      > 50
       25-50
       < 25

Bedömningsdata per metod och per arbetsmoment 
Tabell 1 Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”klippning” med  
  HARM. Aktiv hand: båda (B) och höger (H). 

   

 

Tabell 2 Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”klippning” med HAL. 
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HARM - Pd behandling
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Tidspoäng (1) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Aktiv hand (2) H H H H H H H H H H H H

Kraftpoäng (3) 4 4 2,5 4 4 2,5 4 2,5 4 4 3 3

Ast huv/nacke (4A) 4 3 3 0 3 3 0 3 3 3,5 3 3

Ast hand/uarm (4B) 0 0 0 0 1,5 1,5 0 0 1,5 3 1,5 3

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalt (7) 40,5 36 29,25 22,5 42,75 36 22,5 29,25 42,75 51,75 38,25 45

Bedömning 2
Tidspoäng (1) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Aktiv hand (2) H H H H H H H H H H

Kraftpoäng (3) 4 2,5 1,5 2,5 4 2,5 2,5 2,5 4 4

Ast huv/nacke (4A) 4 1,5 1,5 1,5 1,5 3 0 3 3 3

Ast hand/uarm (4B) 0 0 0 0 1,5 3 0 0 1,5 0

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalt (7) 40,5 22,5 18 22,5 36 42,75 15,75 29,25 42,75 36

Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+)                   

Riskpoäng
      > 50
       25-50
       < 25

 

 

Tabell 5 Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet  
  ”parodontalbehandling”  (Pd - behandling) med HARM.  
  Aktiv hand: höger (H). 

 

 
Tabell 6   Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”parodontal-  
  behandling” med HAL. 

 

  

HAL - Pd behandling
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Handaktivitet 7 5 6 4 6,5 3 6 4 6 6 6 2
Handkraft 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Resultat i färg

Bedömning 2
Handaktivitet 7 6 4 4 5 4 5 4 4 5

Handkraft 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Resultat i färg

            Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+)       
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ART - Pd behandling
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Armrörelser (A1) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0

Repetitivitet (A2) 6 6 3 3 6 0 3 0 3 6 6 6

Kraft (B) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ställning huv/nacke (C1) 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Ryggställning (C2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Armställning (C3) 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0

Handledsställning (C4) 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 1 2

Hand/fingergrepp (C5) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pauser (D1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga faktorer (D3) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tidsåtgångsfaktor (D4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exponeringspoäng 25 22 22 21 26 18 18 16 22 30 24 23

Bedömning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Armrörelser (A1) 6 0 3 0 0 0 2 3 0 3

Repetitivitet (A2) 6 0 3 3 6 3 6 3 3 6

Kaft (B) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ställning huv/nacke (C1) 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2

Ryggställning (C2) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0

Armställning (C3) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Handledsställning (C4) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

Hand/fingergrepp (C5) 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

Pauser (D1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   Exponeringspoäng

Övriga faktorer (D3) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                   > 22

Tidsåtgångsfaktor (D4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exponeringspoäng 28 15 20 18 23 21 22 24 21 25

          Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+)          

12--21

0 - 11

AFS Pd behandling
X X+

Bedömning 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

 Nacke

 Rygg

 Axel/arm

 Ben

Risknivå Arb stn

 Arbetscykel

Arb s t och rr

Handl ingsutrymme

Arb innehål l

Risknivå EUA

Risknivå total

risknivå

Ar
be

ts
st

äl
ln

in
g

EU
A

Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabell 7 Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”parodontal-  
  behandling” med ART  

   

Tabell 8  Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”parodontal-  
 behandling” med  AFS. Observatörerna valde själva vilken modell de ville använda  
  för att göra bedömningen, arbetsställningar och /eller EUA. De vita fälten betyder att  
 bedömning inte är gjord med någon av modellerna. När arbetscykel bedöms som röd  
  blir den totala bedömningen för arbetsmomentet röd.  
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Tabell 9 Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”nackning” med  
 HARM. Aktiv hand: höger (H), vänster (V), båda (B). 

 

Tabell 10  Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”nackning” för 
   vänster (vä) och höger (hö) hand med HAL. 

 
 

HARM - Nackning
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+ (vä) X+ (hö)

Tidspoäng (1) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Aktiv hand (2) B B B V V V B V V V B V H

Kraftpoäng (3) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 7 7 4,5

Ast huv/nacke (4A) 3 2,5 1,5 3 3 3 1,5 3 3 3 3 3 3

Ast hand/uarm (4B) 0 1 1,5 1,5 1,5 3 1 1,5 3 1,5 3 3 1,5

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Riskpoäng (7) 29,75 31,5 29,75 35 35 40,25 28 35 40,25 35 49 49 35

Bedömning 2
Tidspoäng (1) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Aktiv hand (2) B B H V B V B V V V

Kraftpoäng (3) 4,5 4,5 4,5 7 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 7

Ast huv/nacke (4A) 1,5 2,5 1,5 4 3 3,5 0 3 3 3

Ast hand/uarm (4B) 0 1,5 0 3 1,5 3 1 1,5 3 1,5

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Riskpoäng (7) 24,5 33,25 24,5 52,5 35 42 22,75 35 36,75 43,75

Riskpoäng
      > 50
       25--50
       < 25

                  Observatörer, experter (X) och med mätvärden förstärkt expertgrupp (X+)

HAL - Nackning vä
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+
Handaktivitet 5 6 6 6 6 5 6 8 6 7 7 8

Handkraft 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Resultat i färg

Bedömning 2
Handaktivitet 4 5 4 7 6 8 7 6 6 6

Handkraft 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Resultat i färg

HAL - Nackning hö
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+
Handaktivitet 5 7 5 5 5 5 7 6 4 6 6 5

Handkraft 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Resultat i färg

Bedömning 2
Handaktivitet 5 6 4 7 6 8 7 6 6 6

Handkraft 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Resultat i färg

     Observatörer, Experter (X) och med mätvärden förstärkt Expertbedömning (X+)

     Observatörer, Experter (X) och med mätvärden förstärkt Expertbedömning (X+)
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ART - Nackning vä           Observatörer, Experter (X) och gyllene standard (X+)
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Armrörelser (A1) 6 3 3 6 6 3 4 6 6 6 6 6

Repetitivitet (A2) 3 6 0 3 3 6 5 6 6 3 3 6

Kaft (B) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Ställning huv/nacke (C1) 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Ryggställning (C2) 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1

Armställning (C3) 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2

Handledsställning (C4) 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 2

Hand/fingergrepp (C5) 2 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 1

Pauser (D1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga faktorer (D3) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tidsåtgångsfaktor (D4) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Exponeringspoäng 19,5 19,5 15,75 20,25 20,25 20,25 21,75 23,25 25,5 21 20,25 24,75

Bedömning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Armrörelser (A1) 6 3 0 6 6 6 6 6 3 6

Repetitivitet (A2) 3 3 0 3 3 3 3 6 3 3

Kaft (B) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Ställning huv/nacke (C1) 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2

Ryggställning (C2) 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1

Armställning (C3) 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2

Handledsställning (C4) 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1

Hand/fingergrepp (C5) 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2

Pauser (D1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exponeringspoäng

Övriga faktorer (D3) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0                  > 22

Tidsåtgångsfaktor (D4) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Exponeringspoäng 21,75 19,5 11,25 21 21,75 21 18,75 23,25 21 22,5

ART - Nackning hö
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Armrörelser (A1) 6 6 3 6 6 6 3 6 3 6 6 6

Repetitivitet (A2) 3 6 0 3 3 6 5 6 6 3 3 3

Kaft (B) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ställning huv/nacke (C1) 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2

Ryggställning (C2) 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1

Armställning (C3) 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2

Handledsställning (C4) 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1

Hand/fingergrepp (C5) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

Pauser (D1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Övriga faktorer (D3) 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tidsåtgångsfaktor (D4) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Exponeringspoäng 18,75 19,5 15 19,5 19,5 21 19,5 21 20,25 21,75 18,75 20,25

Bedömning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Armrörelser (A1) 6 6 3 6 3 6 4 6 6 6

Repetitivitet (A2) 6 6 0 3 3 6 3 6 3 3

Kaft (B) 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ställning huv/nacke (C1) 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2

Ryggställning (C2) 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1

Armställning (C3) 2 4 0 2 2 2 0 2 4 2

Handledsställning (C4) 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0

Hand/fingergrepp (C5) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Pauser (D1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Exponeringspoäng

Övriga faktorer (D3) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0                  > 22

Tidsåtgångsfaktor (D4) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Exponeringspoäng 23,25 23,25 12,75 20,25 18 22,5 15,75 21,75 21,75 21

12 -- 21

0 -- 11

     Observatörer, Experter (X) och gyllene standard (X+)

12 -- 21

0 -- 11

Tabell 11 Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”nackning” med 
   ART. 
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Tabell 12  Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”nackning” med AFS.  
  Observatörerna valde själva vilken modell de ville använda för att göra bedömningen,  
 arbetsställningar och /eller EUA. De vita fälten betyder att bedömning inte är gjord  
 med någon av modellerna. När arbetscykel bedöms som röd blir den totala ’ 
 bedömningen för arbetsmomentet röd. 

 
 

Tabell 13 Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”filetering” med 
   HARM. Aktiv hand: höger (H), båda (B). 

 

 

X X+
Bedömning 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

 Nacke
 Rygg
 Axel/arm
 Ben
Risknivå Arb stn 

Arbetscykel
Arb st och rr
Handlingsutrymme Poäng
Arb innehåll
Risknivå EUA
Risknivå Total

10

Ar
be

ts
st

äl
ln

in
g

EU
A

AFS Nackning     Observatörer, experter (X) och med mätvärden förstärkt expertbedömning (X+)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

HARM - Filetering
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Tidspoäng (1) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Aktiv hand (2) B H H H H H H H H H H H

Kraftpoäng (3) 4 4 4 2,5 2,5 4 4 2,5 4 4 2,5 2,5

Ast huv/nacke (4A) 3 3 3 3 3,5 3 2,5 3 3 3 3 3,5

Ast hand/uarm (4B) 0 1,5 0 2 2 3 0 1 1,5 1,5 3 1,5

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Totalt (7) 44 52,25 44 46,75 49,5 60,5 41,25 41,25 52,25 52,25 52,25 46,75

Bedömning 2
Tidspoäng (1) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Aktiv hand (2) B H H H H H B H H H

Kraftpoäng (3) 4 2,5 2,5 4 4 4 2,5 4 4 4

Ast huv/nacke (4A) 3 3 2,5 2,5 3 3,5 1,5 3 3 3

Ast hand/uarm (4B) 1 0 0 0 2 3 0 1,5 1,5 1,5

Vibrationspoäng (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Annat (6) 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Totalt (7) 49,5 35,75 33 41,25 55 63,25 27,5 52,25 46,75 52,25

Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+)

Riskpoäng
      > 50
       25-50
       < 25
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Tabell 14 Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet”filetering” med HAL. 
 

 
 

 
Tabell 15 Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet”filetering” med ART. 

 
 
 

  

HAL - Filetering
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Handaktivitet 8 6 7 8 8 7 7 7 8 7 7 5,5
Handkraft 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Resultat i färg

Bedömning 2
Handaktivitet 7 7 6 7 7 6 7 7 8 7

Handkraft 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Resultat i färg

                   Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+)

ART - Filetering
Bedömning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X X+

Armrörelser (A1) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Repetitivitet (A2) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Kaft (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ställning huv/nacke (C1) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ryggställning (C2) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Armställning (C3) 2 0 0 4 2 2 0 4 2 4 0 4

Handledsställning (C4) 0 1 0 2 1 2 1 0 2 2 1 1

Hand/fingergrepp (C5) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pauser (D1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0

Övriga faktorer (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tidsåtgångsfaktor (D4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exponeringspoäng 22 19 18 24 21 24 19 23 23 24 19 23

Bedömning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Armrörelser (A1) 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6

Repetitivitet (A2) 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6

Kaft (B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ställning huv/nacke (C1) 2 2 1 0 2 2 2 2 2 2

Ryggställning (C2) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1

Armställning (C3) 0 2 2 2 2 2 0 2 4 4

Handledsställning (C4) 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0

Hand/fingergrepp (C5) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Pauser (D1) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Arbetstakt (D2) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0   Exponeringspoäng

Övriga faktorer (D3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                   > 22

Tidsåtgångsfaktor (D4) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Exponeringspoäng 20 20 16 16 21 25 19 20 24 25

12--21

0 - 11

                  Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+) 



Bilaga 9   Sida 9 av 9 
  

 

X X+

Bedömning 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1

 Nacke

 Rygg

 Axel/arm

 Ben

Risknivå Arb stn

Arbetscykel

Arb s t och rr

Handl ingsutrymme

Arb innehål l

Risknivå EUA

Risknivå Total 

Observatörer, experter (X) och gyllene standard (X+)AFS - filetering
10

EU
A

Ar
be

ts
st

äl
ln

in
g

risknivå

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Tabell 16  Resultat för bedömning av delmomenten i arbetsmomentet ”filetering” med AFS.  
  Observatörerna valde själva vilken modell de ville använda för att göra bedömningen,  
 arbetsställningar och /eller EUA. De vita fälten betyder att bedömning inte är gjord  
  med någon av modellerna. När arbetscykel bedöms som röd blir den totala  
  bedömningen för arbetsmomentet röd. 
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Information och samtycke – inspelning av arbetsmoment  
 
Ni tillfrågas här om ni vill delta i en studie som handlar om att utvärdera en 
riskbedömningsmetod för hand, arm i manuellt arbete. 
Studien görs på uppdrag av Arbetsmiljöverket och utgör vårt examensarbete i kursen 
”Ergonomi och MTO” vid KTH i Stockholm. Arbetet sker i samverkan med Arbets- och 
Miljömedicin i Lund. 
 
Vi filmar arbetstagare som utför olika arbetsmoment som engagerar hand och arm, och i 
enskilda fall också nacken. Mätningar görs genom att små givare fästs på huden med 
dubbelhäftande tejp. Givarna är små och stör i allmänhet inte själva arbetet.  
Vi filmar för att i efterhand låta olika personer genomföra riskbedömningar med de 
inspelade arbetsmomenten som underlag. Riskbedömningarna syftar till att fastställa 
om det finns risk för belastningsskador vid de olika arbetsmomenten. Resultat från 
riskbedömningarna kommer att jämföras med mätresultaten. 
 
Inspelning av arbetsmoment och mätning kommer att utföras under vecka 10. 
Tidsåtgången är ca 2 timmar.  
 
Företagets och arbetstagarens namn behandlas konfidentiellt. Ni kommer att få ta del av 
vår rapport när den är färdig. 
 
Att delta är frivilligt och ni kan när som helst avbryta ett deltagande utan att ange 
varför. 
 
Vår handledare är Per Lindberg, Med dr, Centrum för belastningsskadeforskning, 
Högskolan i Gävle, tel: 0709-689 686; e-post: per.lindberg@hig.se  
Kontaktperson på Arbetsmiljöverket är Ruth Carlsson, enheten för regelarbete och 
expertstöd, tel: 010-730 94 14; e-post: ruth.carlsson@av.se  
 
Godkänner ni att det inspelade materialet  
används för vetenskaplig publicering ja��� nej���   
används i undervisningssammanhang�� ja��� nej���  
 
 
 
___________________ __________________________________________ 
Datum    Underskrift/ namnförtydligande 
 
    
 
Har ni frågor kan ni ta kontakt med oss: 
Ann-Britt Gunnarsson, tel: 0706-995 049; e-post: ann-britt.gunnarsson@av.se  
Minke Wersäll, tel: 0702-418 123; e-post: minke.wersall@av.se   
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Godkänner du att det inspelade materialet  
används för vetenskaplig publicering ja��� nej���   
används i undervisningssammanhang�� ja��� nej���  
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Minke Wersäll, tel: 0702-418 123; e-post: minke.wersall@av.se   
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MATRIS över parametrarna som ingår i respektive metod. 
HARM ART AFS  

EUA och 
arbetsställningar 

HAL 

Tid - steg 1A 
Den sammanlagda tiden 
uppgiften förekommer på en 
dag 
1B – Antal dagar p. vecka 
1C – tid för återhämtning 

Tid – steg D 
Den sammanlagda tiden 
uppgiften förekommer på en 
dag  
- 
Förekomst av pauser (D1) 

Tid 
Bedömningen utgår 
från ett skift 
(4 till 8 timmar) 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
- 

Val av aktiv hand – steg 2 Båda händer för sig - - 
Kraft/vikt - steg 3A 
Liten 
Medel 
Större  
Stor (< 6 kg) 
Peak 

Kraft  -  steg B            
Lätt 
Måttlig 
Stor 
Mycket stor - maximal 
(peak - finns i övriga faktorer) 

- - 

Grepp  - steg 3A 
Beskrivningen  exemplifierar 
hand/fingergrepp  
 

Grepp - steg C5 
Kraftgrepp 
Flerfingergrepp 
fingertoppsgrepp i relation 
till tidsenhet 

- - 

Tidspoäng handkraft - steg 3B 
Kraftutövning i sek/minut 
(för varje rörelse/moment) 

Tidspoäng handkraft - steg B  
Hur länge ansträngningen 
pågår 

 Handkraft 
(upplevd 
ansträngning) 

Frekvens - steg 3 C 
Antal kraftansträngningar/ 
minut 

Frekvens - steg A2 
Repetitivitet (rörelse  hand/ 
arm, antal gånger/ min) 

Arbetscykeltid Handaktivitet 

Arbetsställning kopplad till tid 
- steg 4A 
huvud/nacke 
skuldra/överarm 
 

Arbetsställning kopplad till 
tid - steg C1 och C3  
huvud/nacke 
arm 
rygg 

Arbetsställningar 
och rörelsefrihet 
kopplad till tid 

- 

Arbetsställning kopplad till tid 
- steg 4B 
Armbåge  
Underarm 
Handled 

Arbetsställning kopplad till 
tid - steg C4 
Handledsställning 

- - 

Vibrationer - steg 5 
 

Vibrationer - steg D3 
ingår som en punkt i övriga 
faktorer 

  

Andra faktorer - steg 6 
 - fasta tider för rast 
- ogynnsamt klimat 
- svårt att koncentrera sig 
- dålig kontakt med verktyg 
- precisionskrävande arbete 

Övriga faktorer - steg D3 o 5 
- 
ogynnsamt klimat 
-  
- handskar påverkar grepp 
- precisionskrävande arbete 

Handlingsutrymme 
och arbetsinnehåll 

Övriga faktorer 
Hänsyn tas om 
ligger nära 
gränsvärdet 
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- bristande ljusförhållanden 
- handen används som 
verktyg 
- verktyg/arbetsstycke 
medför obehag i handen 

Riskpoäng – steg 7 
Summan av poäng för steg 3-6 
gånger tidsåtgång A1.  
Riskbedömning enligt färgkod 
(grön, gul, röd) 
 

Riskpoäng – steg D4 
Summan av poäng för steg 
A1-D3 gånger varaktighet D4. 
Belastning på hö resp. vä 
behandlas separat. 
Riskbedömning enligt färgkod 
(grön, gul, röd). 

Riskbedömning 
enligt färgkod (grön, 
gul, röd) 

Riskbedömning 
enligt färgkod 
(grön, gul, röd) 

 

 






