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AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning        

- baserat på  tekniska mätningar av exponeringen

Inger Arvidsson, Camilla Dahlqvist, Henrik Enquist, Catarina Nordander
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AMM Syd:s forskning om risker för 

belastningsskador

• Cirka 25 års intresse för sambandet mellan fysisk 

arbetsbelastning och risk att utveckla besvär i muskler 

och leder

• Standardiserade metoder för att mäta 

- smärttillstånd i muskler och leder

- fysisk arbetsbelastning

• Data från många yrkesgrupper ger möjlighet att 

jämföra, bedöma nivåer och beräkna samband
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Strukturerad klinisk undersökning av muskler, leder och 

nervfunktion. Diagnoser sätts enligt definierade 
kriterier

Vi beräknar andelen (%) i 

varje grupp, som har någon 
diagnos

Vi har undersökt drygt 3000 

personer i olika jobb

MEBA – screeningmetod för 

besvär i nacke, axlar, händer 
och ländrygg

Kartläggning av smärttillstånd i olika yrkesgrupper
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Det finns stora skillnader mellan olika yrken!

Andel kvinnor (%) med nacke/axel diagnos



Arbets- och miljömedicin Syd 5

Obekväma 

arbetsställningar

Ensidigt repetitivt 

arbete

Brist på återhämtning

Kraftkrävande 

arbete

Fysisk belastning i arbetet

Många arbetar med för hög eller 

skadlig belastning
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MEN - till skillnad mot exponering för 

buller, vibrationer, kemikalier m. m.,                   

saknas det gränsvärden för den 
fysiska arbetsbelastningen
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Positioner och rörelsehastigheter i 

handlederna  

Muskelbelastning (kraft), tid för 

återhämtning

Arbetsställningar och rörelser 

Fysisk belastning går att

mäta med tekniska

metoder

Goniometri

EMG

Inklinometri
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Tekniska mätningar

• Objektiva metoder

• Små givare fästs på kroppen och 

bärs under hela arbetsdagen -

mätpersonen arbetar som

vanligt

• Data samlas i dataloggrar

• Vi brukar mäta på 10-12 

personer inom varje arbete

• Deras medelvärde representerar

gruppens exponering

• Vi har genomfört mätningar på 

ca 900 personer i 55-60 olika 

typer av arbeten
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Rörelsehastighet i 

handlederna

(medianbelastning)

Stor skillnad mellan 

grupperna:  

från 1 - 55°/s

Gruppernas medelvärden kan jämföras med 

varandra, i våra ”trappor”
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Repetitiva 

arbeten

Datorarbete med mus

Rörelsehastighet i 

handlederna
(medianbelastning)

Gruppernas medelvärden kan jämföras med 

varandra, i våra ”trappor”
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Rörelsehastighet i 

handlederna
(medianbelastning)

Åtgärdsnivå: Vi anser att högre värden än 20°/s
medför hög risk för belastningsskada
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Rörelsehastighet i 

handlederna
(medianbelastning)

Åtgärdsnivå: Vi anser att högre värden än 20°/s
medför hög risk för belastningsskada

Om arbetet dessutom är 

kraftkrävande eller med 

vibrerande verktyg: 

Åtgärdsnivå 15 °/s
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(Nordander, 2017)

Vi finner tydliga exponering-respons samband  mellan 
belastning och sjukdom

Kvinnor
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Hur tänkte vi när vi bestämde gränsen?

• Diskussion i gruppen, utifrån vår samlade erfarenhet 

• Vi har detaljerad kunskap om arbetsförhållanden i de olika 

arbetena.

• Vi vet också hur besvärsförekomsten är i de olika grupperna

• Vi har sett i våra exponerings-respons analyser att risken för 

sjukdom ökar med ökad belastning (vi har inte stöd för 

något annat än att den ökar linjärt).

• För de flesta belastningar stämmer våra resultat väl med 

den vetenskapliga litteraturen

Detta innebär dock inte att det är riskfritt 
nedanför/ovanför våra cut-off gränser…
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Armens elevation 

Åtgärdsnivå 

medianbelastning:

Arbete med armen 

eleverad > 30°

OBS! Detta 

gäller om 

armen inte är 

avlastad!
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Armens elevation 

Åtgärdsnivå  

toppbelastning: 

Arbete med armen 

eleverad > 60 °

Även här gäller att 

armen inte är 

avlastad
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AMM Syds åtgärdsnivåer för ergonomisk belastning 
Belastningar över dessa nivåer medför hög risk för belastningsskada

Åtgärdsnivå

Medianbelastning 

Rörelsehastighet 

Överarm 60 °/s

Handleder b 20 °/s

Arbetsställning

Framåtböjt huvud 25°

Eleverad överarm cd 30°

Muskelaktivitet

Underarmsmuskler 10% av max

Toppbelastning 

Arbetsställning

Bakåtböjt huvud 10°

Framåtböjt huvud 50°

Eleverad överarm c 60°

Muskelaktivitet 

Underarmsmuskler 30% av max

Tid för återhämtning 

Skuldermuskler 5% av tiden

Underarmsmuskler 5% av tiden 
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SAMMANFATTNING 
Åtgärdsnivåerna kan användas som underlag för diskussion 

om preventiva åtgärder; på samma sätt som vi använder 

gränsvärden för andra exponeringar.

Det finns ingen garanti för att belastningar under 

åtgärdsnivåerna är riskfria

Vi hoppas att åtgärdsnivåerna ska motivera fler till att 

använda tekniska mätningar vid bedömningar av fysisk 

belastning

Samtidigt arbetar vi och andra med att förenkla 

mätmetoder och databearbetning, så att ergonomer m.fl. 

själva ska kunna mäta.  
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Rapporten finns snart att hämta på

http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/rapporter/

under fliken Ergonomi 

ÅTGÄRDSNIVÅER MOT 

BELASTNINGSSKADA 

AMM Rapport nr XX/2017)

http://sodrasjukvardsregionen.se/amm/rapporter/
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TACK!

Inger.EM.Arvidsson@skane.se

mailto:Inger.EM.Arvidsson@skande.se

