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Sammanfattning 
 

Styckare inom köttbranschen i Sverige ligger sedan länge i toppen av statistiken i Sverige, när 

det gäller yrken med de högsta relativa frekvenserna av anmälda arbetssjukdomar orsakade av 

belastningsfaktorer. Kniven är styckarens viktigaste verktyg och om den är slö ökar den 

fysiska belastningen med ökad risk för både belastningsskador och olycksfall. I denna studie 

på magisternivå var syftet att undersöka sambanden mellan knivens skärpa, knivens 

stålkvalitet, effekten av individens arbetssätt samt den fysiska ansträngningen vid styckning 

av nötkött. 12 personer vid två olika företag deltog i studien, under normalt arbete med 

styckning vid enkelbord under tre arbetsdagar. Tre olika knivstålskvaliteter utvärderades. 

Mätning av knivskärpa skedde med mätapparat Anago, samt med subjektiva skattningar enligt 

visuell analog skala (VAS). Tiden som kniven användes innan byte användes också som ett 

mått på hur länge skärpan kunde bibehållas. Ansträngningen hos styckarna undersöktes med 

mätning av hjärtfrekvensen under arbete, samt med skattning av ansträngning i händer och 

armar enligt VAS. Slutligen mättes eventuellt obehag/besvär före och under arbete med 

skattning enligt VAS.  

 

Det tycks som om det knivstål som var hårdare och inte finns på marknaden fungerade sämst, 

medan de övriga två var likvärdiga. Det finns indikationer på att det hårdare knivstålet 

påverkar andra egenskaper negativt, framförallt känslan av knivens följsamhet.  

Det föreligger en signifikant skillnad mellan olika individer i förmågan att bibehålla 

knivskärpa över tid, och de med obehag/besvär byter kniv oftare. Ytterligare studier krävs för 

att klargöra vad skillnaderna beror på, men sannolikt har både styckarens arbetsteknik, och 

företagets och individens rutiner för knivvård betydelse. Förbättrad utbildning inom dessa 

områden rekommenderas. Utvärderingen av knivtid indikerar att en styckare behöver 5-6 

knivar per dag för att säkerställa att arbetet sker med vass kniv hela tiden.  

Det finns ett samband mellan dålig knivskärpa och lokal ansträngningskänsla i händer och 

armar. Något samband mellan knivskärpan och central ansträngning kunde dock inte påvisas i 

denna studie. Pulsvärdena visade att arbete som styckare innebär en hög belastning på 

andnings- och cirkulationsapparaten, och att de löper en stor risk att överskrida det 

rekommenderade gränsvärdet för energetisk belastning. Större undersökningsmaterial krävs 

dock för att dra säkrare slutsatser angående detta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Work-related musculosceletal disorders are very common among deboners working in the 

meat industry in Sweden. It is known that the sharpness of the knife is of great importance to 

avoid unnecessary strain. This thesis evaluated the relationships between knife sharpness, 

different steel qualities, the effect of individual working-techniques and the physical exertion 

during deboning of beef. 12 people at two different slaughterhouses in Sweden took part in 

the study, during three days of common work deboning at single table. Three different types 

of steel qualities were evaluated. The knives were tested for sharpness in a “sharpness tester” 

(Anago), and measured subjectively according to the visual analogue scale (VAS). The 

exertion was evaluated by measuring the heart-rate during work. The feeling of exertion of the 

hands and arms were measured according to the VAS, as well as possible discomfort or pain 

before and during work. 

 

The evaluation of different steel qualities showed inferior results for the type that was harder 

and not yet exists on the market. The two established ones were quite even. There are 

indications that the harder steel affects other characteristics of the knife in a negative way, 

above all the flexibility. 

There is a significant difference between individuals regarding the ability to keep the knife 

sharp, and deboners who feel discomfort or pain seem to use the knife a shorter length of 

time. Further research is needed to be able to explain these differences. The individual´s 

working-technique and the routines for taking care of the knife during work are probable 

explanations, and better education of these matters is recommended. The evaluation also 

indicates that a deboner needs 5 to 6 knives each working day to ensure good knife sharpness. 

There is a relationship between inferior knife sharpness and the feeling of exertion of the 

hands and arms of the deboner. However, no change in heart rate of the deboners were seen, 

whether the knife was newly sharpened or ready to be rejected. The heart rates showed that 

working as a deboner implies a high stress on the organs of respiration and circulation, and 

there is a risk of exceeding recommended limits. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Styckare inom köttbranschen i Sverige ligger sedan länge i toppen av statistiken i Sverige, när 

det gäller yrken med de högsta relativa frekvenserna av anmälda arbetssjukdomar orsakade av 

belastningsfaktorer (Arbetsmiljöverket 2005).  Som styckare exponeras man för en 

kombination av oavbrutna och dynamiska belastningar med betydande kraftutveckling, 

utförda i en relativt låst arbetsställning (Hellström, 2008). Samtidigt ställs krav på precision i 

rörelserna, arbetet sker i kylig miljö, och för att skydda sig mot skärskador måste 

skyddshandskar och skyddsförkläden användas. Det är inte ovanligt att lönen till stor del är 

prestationsbaserad, vilket ofta leder till stress.  

Arbetsmiljöverket har under senare år haft fokus på belastningsergonomi inom 

styckningsbranschen. Mellan 2004 och 2008 anmälde branschen 1 157 arbetsskador (olyckor 

och sjukdomar). Den övervägande anledningen till arbetsskadorna var 

belastningsergonomiska faktorer och arbete med kniv den främsta orsaken till olyckorna. 

2006 inspekterades ett antal större styckningsföretag i Sverige. Målet var att minska ohälsan 

till följd av ensidiga belastningar och tung manuell hantering. Arbetsmiljöverket ställer nu 

krav på att styckningsföretagen utför riskbedömningar och vidtar åtgärder för att förebygga de 

belastningsrelaterade besvären (Arbetsmiljöverket 2011). 

Efter en genomgång av litteraturen kan konstateras att det finns mycket skrivet angående 

kniven och att dess skärpa har stor betydelse för arbetsmiljön. Om kniven är slö ökar den 

fysiska belastningen, vilket ökar risken för både överbelastningsskador och olycksfall. 

Dessutom ökar risken för att styckaren skär fel i köttet vilket leder till produktionsbortfall. 

Det finns indikationer på att det varierar mellan styckare hur länge en knivs skärpa bibehålls 

under arbete. Det är dock inte klarlagt vad det beror på . Kvaliteten på knivstålet kan ha 

betydelse, då det diskuteras i litteraturen att hårdare stål är mer hållbart, men att ett hårdare 

stål också kan innebära nackdelar. Det tycks också som om individuella egenskaper hos 

styckaren har betydelse, men det är inte tillräckligt studerat i vilket avseende. När det gäller 

fysisk ansträngning och sambandet med knivskärpa har få studier utförts i reell miljö. Av 

dessa anledningar fann jag det intressant och viktigt att utföra denna studie. Studien är en del 

av ett interaktivt forskningsprojekt om styckarnas arbetssituation, med mål att förbättra 

styckarnas arbetsförhållanden och hälsa och samtidigt beakta företagets ekonomi genom att 

bidra till en störningsfri och effektiv produktion. Projektet är ett samarbete mellan KCF (Kött- 

och charkföretagen), Kungliga tekniska högskolan, Jönköpings tekniska högskola samt AFA 

Försäkring. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka sambanden mellan knivens skärpa, knivens 

stålkvalitet, effekten av individens arbetssätt, samt den fysiska ansträngningen, vid styckning 

av nötkött. 

 

1.3 Frågeställningar 
Hur påverkar olika typer av knivstål skärpan över tid? 

Hur påverkar den enskilda individens arbetssätt knivskärpan över tid? 

Vilket samband finns mellan fysisk ansträngning och knivskärpan? 

 

 



- 2 - 

 

1.4 Avgränsningar 
I studien deltog 12 styckare, varav 6 vid ett företag i Göteborg och 6 vid ett företag i 

Skellefteå. En begränsning var nödvändig av ekonomiska skäl, då styckarna fick lägga en del 

av sin arbetstid på förberedelse av utrustning samt för intervjuer och skattningar.  

 

1.5 Förankring 
Studien är väl förankrad i köttbranschen och i de studerande företagen. Deltagarna 

informerades om studien via brev och vid personligt besök på företaget. Förankring av 

resultat från studien har skett i form av återkoppling både till de deltagande företagen och till 

KCF (Kött- och charkföretagen). 
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2. Teoretisk referensram  
I litteraturgenomgången beskrivs försök som gjorts att introducera teknik i syfte minska 

manuella moment, vilken betydelse utformningen på kniven har, samt hur knivens skärpa 

påverkar muskelbelastningen. Vidare presenteras ett par stora och aktuella litteraturstudier 

från Nya Zeeland respektive Sverige, som belyser hur styckarnas arbetsmiljö påverkas av 

många olika faktorer. 

 

 

2.1 Mekanisering 
Inom styckningsindustrin har man strävat mot högre effektivitet genom ökad andel 

automatiserade processer. Köttet sågas maskinellt, vilket förkortar arbetscyklerna i den 

manuella styckningen. Man har även i Sverige introducerat maskinstyrd linjeproduktion, där 

varje styckare utför få moment på varje köttstycke, med mycket korta cykel-tider. Arvidsson 

et al. (2010) ville undersöka hur den fysiska belastningen påverkades av de förändrade 

produktionssätten. Syftet var att utvärdera den fysiska belastningen i styckningsarbete, med 

tyngdpunkt på skillnader mellan olika produktionssystem. Man fann bl.a. extremt höga 

rörelsehastigheter i armarna för ackordstyckare, samt att andelen tid för vila (definierat som 

att muskelaktiviteten är <0,5% av den maximala aktiviteten) i underarmen, var minimal hos 

styckarna. Belastningen i linjeproduktionen var lägre än i de andra produktionssystemen, men 

det finns negativa effekter i form av maskinstyrt arbete och mycket korta arbetscykler. 

 

I en studie av Juul-Kristensen et al. (2002) jämfördes mekanisk vs manuell styckning av 

kyckling. Studien visade att mekanisk styckning medförde en måttlig minskning av de 

muskulära belastningstopparna, men att den muskulära aktiviteten var fortsatt hög. 

Belastningar i handledens ytterlägen var vanligare vid manuell styckning, däremot medförde 

mekanisk styckning högre nivåer av rörelseacceleration och repetitiva moment. Slutsatsen 

blev att introduktion av denna teknik endast gav marginell effekt på muskuloskeletala 

riskfaktorer. 

 

2.2 Knivens utformning 
Knivens utformning har undersökts i flera studier. McGorry, et al. (2005) undersökte effekten 

av 3 olika vinklar på eggen och 3 olika poleringsgrader på kniven efter slipning. Författarna 

fann att en bra polering (= jämnare och vassare knivsegg) signifikant reducerade skärtiden, 

samt genomsnittlig kraft i grepp och skärmoment. Däremot spelade vinkeln ingen roll.  

 

Claudon (2006) undersökte i en laboratoriestudie 10 personer avseende 3 egenskaper vid 

knivanvändning, nämligen utformningen av själva handtagets yta (jämn eller skrovlig), 

hårdheten i handtaget, samt arbete med eller utan handske. Man undersökte maximalt 

vridmoment samt subjektiv skattning av upplevelse. Användande av Kevlar fiberhandske 

ökade vridmomentet i greppet avsevärt, och föredrogs även subjektivt jämfört med arbete 

med bara händer. Skrovligheten på handtaget var endast avgörande om man arbetade utan 

handske, då en skrovligare yta gav större kraft. Det mjukare handtaget medförde ett något 

lägre maximalt vridmoment jämfört med det hårdare utan handskar, men ingen skillnad med. 

Subjektivt föredrog försökspersonerna ett handtag med lite mjukare greppyta. 

 

Marsot et al (2007) diskuterar behovet av utbildning för kniv-användare för att uppnå bästa 

möjliga kapacitet. Prestationsförmågan med kniven är beroende av två kriterier: Hur vass 
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kniven är när man börjar arbeta med den, och hur väl knivskärpan bibehålls. Om styckaren 

arbetar med en slö kniv behöver han inte bara arbeta med större kraft, utan det tar även längre 

tid att utföra uppgiften. Detta leder till mindre tid för att vårda kniven, den blir ännu slöare, 

och därmed är styckaren inne i en ond cirkel med ökad risk för belastningsskador som följd. I 

studien använde man en speciell apparatur framtagen för att kunna mäta initial knivskärpa och 

hur den bibehålls över tid. Man testade 3 olika hårdheter på stålet, 3 olika vinklar av 

knivbladet gentemot handtaget, samt 4 olika eggvinklar. Knivar med böjt knivblad och en 

vinkel mot handtaget på ca 15° var att föredra. När det gäller hårdheten på stålet krävs 

kompromisser då det finns ett motsatsförhållande mellan hårdheten i stålet, flexibiliteten i 

bladet och möjligheten att skärpa kniven. Även när det gäller eggens vinkel krävs en 

kompromiss mellan möjligheten till hög initial skärkapacitet och god förmåga att bibehålla 

skärpan. 

 

2.3 Kniven och belastning 
McGorry (2003) mätte vilka grepp-krafter och vridmoment som styckare utsattes för, vid 

arbete med lamm- och nötkött. Uttryckt i procent av maximal kontraktionsförmåga (förkortat 

MVC, dvs maximal voluntary capacity) noterades i medel 28,3% med toppar på upp till 72,6 

% av greppkraften. Man fann att skärpan på knivbladet påverkade greppkrafterna, 

vridmomenten och skärtiden, med lägre kraftutveckling respektive kortare skärtid vid 

skarpare knivblad. Detta stämmer väl överens med mätresultaten i en observationsstudie 

(Dempsey & McGorry, 2004) där man mätte vilka krafter som styckare av griskött utsattes för 

vid greppande och skärande med kniven. I genomsnitt arbetade styckaren med en greppkraft 

motsvarande 11 till 35% av MVC, med enstaka toppar av betydligt högre kraft. Vidare 

noterade man en stor variation mellan försökspersonerna både vad gäller kraftutveckling, 

skärtid och förmågan att hålla kniven vass. Det var ett starkt samband mellan ovanstående 

parametrar och antal år i yrket, då nybörjaren arbetade med större kraft och använde längre 

skärtid per arbetscykel. När det gällde bibehållen knivskärpa var en person (av nio) 

överlägsen de andra att hålla sin kniv vass över tid. Man diskuterar behovet av vidare 

forskning inom ämnet gällande utrustning, teknik och rutiner för handhavandet av kniven.  

 

I en laboratoriestudie (Claudon & Marsot, 2006) undersöktes knivskärpans betydelse för den 

biomekaniska belastningen på de övre extremiteterna. 10 styckare fick utföra samma uppgift 

med en vass respektive slö kniv. Belastningen på olika muskelgrupper mättes med EMG. 

Bättre knivskärpa ledde till signifikant lägre EMG  för de flesta muskelgrupperna i armen. 

Dessutom var radialdeviationen (sidböjning mot tumsidan) i handleden mindre. 

Muskelaktiviteten i fingersträckarna (extensor digitorum communis) var dock fortsatt mycket 

hög även vid en mycket bra knivskärpa. Författarna rekommenderar ytterligare studier 

angående detta, samt att andra preventiva åtgärder såsom kniv-design och arbetsorganisation 

(t.ex. rotation och mikro-pauser) övervägs. 

 

2.4 Övergripande  
Det är många faktorer utöver kniven och dess egenskaper som påverkar den fysiska 

belastningen hos styckare och därmed risken för uppkomst av muskuloskeleta besvär 

(förkortat MSD, dvs musculosceletal disorders). I en litteraturstudie från Nya Zeeland 

beskriver Tappin et al. (2006) kunskapsläget inom ämnet MSD inom köttbranschen. 

Rapporten är indelad i tre huvudsakliga delar; riskfaktorer för uppkomst av MSD, 

interventioner för att förhindra detta, samt de hinder som finns för implementering av dessa 

interventioner. Författaren konstaterar i sammanfattningen att många studier som gjorts för att 

studera belastning på de övre extremiteterna, är gjorda i laboratoriemiljö. Därför bör man vara 

lite försiktig med att direkt översätta undersökningsfynden till de dynamiska och komplexa 
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förhållanden som förekommer i en verklig arbetsmiljö. Vidare konstateras att trots att många 

forskare misstänker att arbetsorganisationens utformning har betydelse för uppkomsten av 

belastningsbesvär, finns knappast några studier om detta. I de delar av studien som berör 

kniven diskuteras riskfaktorer gällande knivens design och skärpa, respektive interventioner 

för att förbättra dessa egenskaper. I avsnittet om knivens design och skärpa refereras till flera 

av de studier som jag har med i denna litteraturgenomgång. Som riskfaktor kan tilläggas en 

referens till en studie av Claudon (2000) som visade att endast 16% av styckarna ansåg sig ha 

fått utbildning i slipning och underhåll av kniven. I avsnittet om interventioner diskuteras 

också nödvändigheten av att få tillräckligt med tid för att sköta kniven, olika slip- och 

stålningstekniker, samt många experiment som gjorts för att testa olika knivblad och handtag. 

 

2.5 Aktuell forskning i Sverige 
I en rapport redovisar Engkvist och Lindbeck (2008) en litteraturgenomgång om styckarnas 

arbetssituation. Litteraturrapporten visar att det finns en mängd olika förslag till åtgärder för 

att minska skaderiskerna. Flera rapporter har lyft fram verktygens betydelse för 

arbetsbelastningen, där kniven är det viktigaste arbetsredskapet, och dess utformning och 

skärpa av största vikt. I det sammanhanget har också framhållits värdet av utbildning i såväl 

arbetsteknik som ”knivvård”. De faktorer som bedöms ha bäst potential till minskning av 

risker för belastningsskador och olycksfall synes vara kniven och ”knivorganisationen”, lyft- 

och hanteringshjälpmedel, arbetsplatsutformning, samt arbetsorganisationen för minskad 

repetivitet, möjligheter till återhämtning, samt delaktighet i åtgärdsarbetet. Vidare har 

klimatfaktorer betydelse samt faktorer som stärker individens kompetens och förmåga i 

arbetet som exempelvis utbildning, fysisk träning, kost och andra levnadsvanor. 

 

I en annan rapport ger Karltun (2008) en aktuell och bred beskrivning av styckningsarbete och 

dess förutsättningar i Sverige, baserat på intervjuer och observationer på olika företag. När det 

gäller kniven är det en stor majoritet av de intervjuade som framhåller kniven som det absolut 

viktigaste verktyget för styckarna och att en vass kniv är en förutsättning för effektivt och 

säkert styckningsarbete. Vidare diskuteras åsikter om knivens design, fördelar och nackdelar 

med central knivslipning kontra individuell, stålning/skärpning av kniven samt utbildning i 

knivvård. Karltun lyfter i diskussionsdelen fram en rad brister, t.ex.; a) Centralisering av 

inköp som riskerar att leda till standardisering av knivval och därmed sammanhängande 

suboptimering av knivfunktionen för individuella styckare, b) Centralslipning som inte har en 

konstant jämn och hög kvalitet, c) Svårigheter att organisera så att varje styckare kan välja 

knivar efter preferens och behov och sedan behålla dessa som personliga arbetsredskap, samt 

d) Brister i utbildning hur man slipar och håller knivar vassa. 

 

I en intervju-studie (Karltun, 2010) undersöktes de tekniska och organisatoriska systemen i 

olika företag inom köttbranschen i Sverige. Han jämförde de fyra huvudtyperna av 

existerande produktionssystem, nämligen individuell styckning av gris respektive nöt, 

styckning av gris vid löpande band (pace-line), samt nötstyckning vid s.k. flow-line. Han 

konstaterar att det inte finns något ”bästa” system utan alla innehåller för- och nackdelar ur 

olika synvinklar. I studien noteras också att det saknas tydliga produktionsfilosofier och att en 

mer holistisk strategi vid utveckling och planering av produktionsystem vore av värde. 
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3. Metod 
I avsnittet om metod beskrivs vilken typ av studie det är och hur den är upplagd. Metoderna 

som valts beskrivs och motiveras. 

 

3.1 Ansats och upplägg av studien 
 

Ansatsen var att studera knivanvändningen i en verklig miljö. En experimentell design är 

lämplig när man önskar undersöka orsak och verkan-samband mellan olika variabler 

(Williamsson 2002). I denna studie var det ej möjligt med ett randomiserat urval av företag 

eller försökspersoner (fp) och den kan därför kallas för en kvasi-experimentell fall-studie i 

reell miljö. Urvalet skedde inte på någon annan bas än att företagen respektive 

försökspersonerna hade möjlighet och intresse av att delta. Studien utfördes i den naturliga 

arbetsmiljön och det var endast två faktorer som avvek från en normal arbetsdag för 

styckaren, nämligen a) fp använde en annan kniv än den som vanligtvis användes på det 

aktuella företaget, och b) fp bytte kniv hos försöksledaren och svarade i samband med detta 

på några frågor (de subjektiva skattningarna, se under 3.2.3 och 3.2.4).  

 

 

 

 
 

Figur 1. Utseendet på den knivtyp som användes i studien. 

 

12 styckare deltog , varav 6 vid ett företag i Göteborg och 6 vid ett företag i Skellefteå. 

Urvalet var ett bekvämlighetsurval, dvs styckarna fick, efter att ha fått muntlig och skriftlig 

information, själva anmäla sitt intresse av att delta. Bland dessa randomiserades sedan 

deltagarna. Tre olika knivstålstyper (se under 3.2.1) användes i studien. Utformningen av 

kniven i övrigt var likartad mellan de tre typerna, med 150 mm klingor och standardskaft 

(Figur 1) och styckaren kunde inte skilja på dem utseendemässigt. Studien pågick under 

normalt förekommande arbete, vid styckning av nötkött på separat bord. Mätningarna skedde 

över hela arbetsdagen, under 3 dagar följande på varandra.  

 

3.2 Metoder 
 

3.2.1.Metodval 

Metoderna som valdes för data-insamling är: 

 1. Mätning av hjärtfrekvens med hjälp av pulsbälte och pulsklocka.  

 2. VAS (Visuell Analog Skala) för subjektiv skattning av:  

 a) Upplevd ansträngning i arm respektive hand, både höger och vänster sida. 

 b) Upplevt obehag i någon kroppsdel. Här kompletteras VAS med Kourinkas kroppskarta. 

 c) Upplevd knivskärpa. 

 3. Mätapparat för knivskärpa (Anago). 
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Dessutom användes en semistrukturerad intervjumall för att få fram bakgrundsfakta om 

deltagarna (se bilaga 1). Tre olika knivstålstyper användes i studien: En av de mest vanligt 

förekommande svenska knivtyperna, en vanligt förekommande fransk kniv som har låg 

friktion i skärmomentet som försäljningsargument, samt en kniv som var speciellt framtagen i 

Sverige för denna studie. Den sistnämnda hade ett nytt knivstål som skiljde sig i kemisk 

sammansättning och därmed kunde härdas på annat sätt jämfört med ”vanliga” knivar så att 

stålet blev hårdare. (Bakgrunden till valet av knivstålstyper är beslut som tagits inom ramen 

för det forskningsprojekt som nämns i inledningen). Funktion och utseende i övrigt skiljde sig 

inte nämnvärt mellan knivarna. Styckarna kunde inte skilja dem åt utseendemässigt och fick 

inte veta vilken av typerna de arbetade med. De tre olika knivstålstyperna benämns 

fortsättningsvis A, B, respektive C. Alla knivarna kom från ett och samma centrala 

knivslipningsföretag och testades för skärpa (i mätapparaten Anago) innan studien. Till min 

hjälp för att se om de metoder jag valt täckte in mina frågeställningar gjorde jag en korstabell 

(Tabell 1).  

 

Tabell 1. Visar hur de valda metoderna täcker in frågeställningarna för denna studie. 

 Frågeställning   

Metod 

Olika 

knivstålskvaliteter 

Olika 

individer 

Samband 

knivskärpa/ansträngning 

Pulsbälte/Hjärtfrekvens   X 

VAS ansträngning   X 

VAS obehag   X 

VAS knivskärpa X X X 

Mätapparat knivskärpa X X X 

 

 

3.2.2 Pulsbälte/Hjärtfrekvens 

Vid övergång från vila till tyngre fysisk ansträngning ökar syreupptagningen kraftigt. 

Syreupptagningen = Hjärt-minutvolymen X den arterio-venösa syredifferensen. Hjärt-

minutvolymen ökar genom ökad hjärtfrekvens och ökad slagvolym. Den arterio-venösa 

syredifferensen ökar genom ett större utnyttjande av syrehalten i blodet och en omfördelning 

av blodvolymen till de arbetande musklerna (Wigaeus Tornqvist, 2008). Ett enkelt sätt att 

mäta belastningen på cirkulationsorganen är därmed att mäta hjärtfrekvensen. Det föreligger 

(med individuella variationer) ett rätlinjigt förhållande mellan hjärtfrekvens (puls) och 

syreupptagning. Lutningen på linjen varierar dock, då en otränad har en brantare lutning. 

Likaså föreligger ett rätlinjigt förhållande mellan syreupptagning och belastning. T.ex. vet 

man att en belastning på 50 Watt kräver en syreupptagning på 0,9 l/min. Som hjälpmedel i 

denna studie användes Polar pulsbälte och pulsklocka. Pulsmätningen skedde kontinuerligt 

under hela arbetsdagen. För att kunna värdera pulsmätningarna utfördes konditionstester av 

styckarna. Vid ett submaximalt cykelergometertest (Åstrand & Rodahl, 1977) noteras 

arbetspulsen vid en viss belastning. Då får man fram ett beräknat syreupptagningsvärde mätt i 

liter per minut. Detta värde korrigeras för ålder och kön. En s.k. biologisk kalibrering kan ske 

genom att notera hjärtfrekvensen vid minst 2, helst 3 submaximala belastningar (Louhevara & 

Kilbom, 2005; Wigaeus Tornqvist, 2008). På så sätt kunde man beräkna vilken 

syreupptagning/belastning styckarna hade under en arbetsdag, utifrån medelpulsen. 
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3.2.3 VAS ansträngning respektive obehag  

Eftersom arbete som styckare inte bara innebär en belastning på cirkulationsorganen (central 

ansträngning), utan i högsta grad innehåller högrepetitiva rörelser med både kraft- och 

precisionskrav för de övre extremiteterna (lokal ansträngning), räcker det inte med att mäta 

hjärtfrekvensen för att få fram ansträngningsnivån hos individen. Vid exponering för 

högrepetitiva rörelser sker ett antal direkta responser i kroppen. Vanliga förnimmelser är 

trötthetskänsla i muskulaturen, värmekänsla, stelhet, värk och rörelsesmärta (Hellström, 

2008). I denna studie fick fp med hjälp av en kroppskarta (bilaga 3) markera aktuell 

kroppsdel/ar och skatta på VAS där 0= Inget obehag och 10=Värsta tänkbara obehag. 

Dessutom fick fp skatta upplevd ansträngning i knivarmen respektive knivhanden samt i den 

andra armen och handen, på VAS där 0=Ingen ansträngning och 10=Maximal ansträngning 

(Bilaga 2). Att använda en kroppskarta är ett sätt att få subjektiva bedömningar av 

förnimmelser av ansträngning, obehag, besvär, smärta eller liknande. Genom att markera var 

på kroppen förnimmelsen upplevs och koppla den till en mätskala, i detta fall VAS, kan en 

uppfattning erhållas snabbt och enkelt (Kuorinka, 1987). Det var viktigt i denna studie att 

mätningarna inte tog för lång tid för att arbetsdagen skulle se så normal ut som möjligt och att 

produktionen inte skulle störas mer än nödvändigt. VAS (Visuell Analog Skala) är en utbredd 

metod som används sedan flera årtionden tillbaka för att mäta smärta och andra subjektiva 

upplevelser. Man använder en linje som är 100 mm lång där ändlägena markeras och 

namnges. Den bör användas som en kontinuerlig linje (utan fasta alternativ) och analyseras 

som en ordinalskala (Lund, 2005). Skattningarna skedde i samband med byte av kniv. 

Dessutom fick fp skatta upplevda obehag/besvär innan arbetet startade på morgonen. 

 

3.2.4 VAS knivskärpa 

En subjektiv skattning av upplevd knivskärpa skedde med hjälp av VAS, där 0=Sämsta 

tänkbara knivskärpa och 10=Bästa tänkbara knivskärpa. Skattningen skedde i samband med 

byte av kniv och instruktionen var att de skulle skatta skärpan utifrån hur den upplevdes när 

de bestämt sig för att byta den. 

  

3.2.5 Mätapparat för knivskärpa, Anago 

Forskare i USA och Nya Zeeland har utvecklat en apparat som mäter knivskärpa med följande 

kravspecifikation: Den skulle vara bärbar för att kunna användas vid fältstudier, inga 

specialkunskaper skulle krävas för att kunna använda den, den skulle möjliggöra oförstörande 

test av hela knivseggen, samt att teströrelsen skulle vara representativ för skärande av kött. I 

en studie testades dess känslighet för att mäta förändring av knivskärpa och att upptäcka 

variationer i skärpa längs eggen, samt att ersättningsmaterialet (som kniven skär igenom) 

hade god korrelation med nötkött (McGorry, et al., 2005). Genom KTH kunde en sådan 

apparat användas i denna studie (Figur 2). Mätningar skedde av varje kniv före och efter 

användande. Mätningarna resulterade i ett ”skärpeindex” (score); ett medelvärde av skärpan 

längs med hela eggen. Denna skala går från 0 till 10 men används i praktiken bara från 6 till 

9. Ett värde över 8 innebär skarp kniv, över 9 mycket skarp och över 9,5 extremt skarp, enligt 

Anago. 
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Figur 2. Mätapparat Anago för mätning av knivskärpa. (Eget foto). 
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4. Genomförande  
I detta avsnitt beskrivs hur litteratursökningen gick till, samt hur data-insamlingen 

genomfördes. 

 

 

4.1 Litteratursökning 
Den litteratur som används som bas för denna studie kommer främst från vetenskapliga 

artiklar från tidigare forskning som utförts i olika delar av världen, samt från två nyligen 

gjorda litteraturöversikter som gjorts i Nya Zeeland och i Sverige. Sökning efter information 

på Arbetsmiljöverkets hemsida har skett för att få statistik på hur stort problemet är. Vidare 

har litteratur hittats via sökning på s.k. nyckelförfattare, samt via referenslistor till artiklar 

som använts. Slutligen har kurslitteratur för fakta om metoder utnyttjats. 

 

4.1.1 Sökstrategi 

Sökningar skedde under hösten 2010 i följande databaser: PubMed/MEDLINE, Scopus, Web 

of science, samt Ergonomics abstracts. Resultatet av sökningarna samt vilka sökord som 

användes redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Resultat av sökningar i databaser utförda under hösten 2010. 

Databas Sökord   
Antal 
träffar 

Antal 
användbara 

Ergonomics 
abstracts butch* OR debon*  All fields     

  AND knife  All fields     

  

AND effort OR strain OR 

exertion All fields 5 5 
Ergonomics 
abstracts butcher* OR deboners  All fields     

  

AND strain OR effort OR 

exertion  All fields 5 5 

Scopus butch* OR deboner*  All fields     

  AND strain  All fields     

  AND knife All fields 22 4 

Web of Science butch* OR debon* Topic     

  AND knife Topic 19 5 
PubMED/MEDLINE butcher* OR debon* All fields     
  AND knife All fields     
  AND (strain OR effort OR exertion) All fields 0   
PubMED/MEDLINE (butcher* OR debon*)  All fields     
  AND knife All fields 17 1 

 
4.2 Data-insamling 
Genomförandet av data-insamlingen vid de 2 styckeri-företagen utfördes till största delen som 

planerat. Samarbetet med alla medverkande parter fungerade mycket bra. Rummet där 

mätningarna och knivbytena skedde låg nära verksamheten varför avbrotten för detta blev 

korta. Författaren av denna studie hade bara möjlighet att delta vid data-insamlingen vid det 



- 11 - 

 

ena företaget. Handledare Johan Karltun och doktorand Kjerstin Vogel utförde data-

insamlingen vid det andra företaget. 

 

4.2.1 Föreberedelser och intervju 

Dagen innan mättes knivarnas skärpa i Anago-apparaten, och intervjuer av deltagarna 

genomfördes. På morgonen innan arbetsstart utrustades fp med pulsbälte och pulsklocka, och 

fp fick skatta eventuella upplevda obehag/besvär enligt VAS. Därefter tilldelades de en kniv 

enligt ett förutbestämt schema för de tre arbetsdagarna. Styckarna skulle utföra sitt arbete som 

under en vanlig arbetsdag. Vid det ena företaget hade man gruppackord och vid det andra 

företaget individuella ackord. För att deltagande styckare inte skulle riskera ekonomisk förlust 

pga tidsåtgången för studien, beslutade ledningen vid det senare företaget att styckarna skulle 

få timlön under de 3 aktuella dagarna. Styckarna fick även en mindre ekonomisk ersättning 

som tack för att de ställde upp som fp. 

 

4.2.2 Skattningar med VAS 

När fp upplevde att kniven var så slö att de normalt sett skulle ha gått och slipat den eller bytt 

ut den, fick de lämna in den till försöksledaren och tilldelades en ny. I samband med detta 

utfördes VAS-skattningar av obehag/besvär, upplevd ansträngning, samt upplevd knivskärpa. 

Tidpunkten för skattningarna noterades. 

 

4.2.3 Mätning av knivskärpa 

Allt eftersom knivarna lämnades in noterades tiden för detta och skärpan mättes på följande 

sätt: Kniven sattes fast i en fixtur i Anago-apparaten. Knivbladet riktades horisontellt med 

underlaget och ersättningsmaterialet för nötkött, gjort av glasfiberarmerad polypropylen, 

spändes upp vertikalt (Figur 3).  

 

 
Figur 3. Kniven är monterad i mätapparat Anago och färdig att köras för mätning. 

 

Vid mätningen kördes kniven på en räls nedåt med 45° lutning och skar igenom materialet 

från spetsen och ca 10 cm in på knivbladet. En kraftmätare kände av den nedåtgående kraften 

och sände informationen till en bärbar dator. Programmet räknade ut ett skärpeindex (Anago), 

ett medelvärde av skärpan längs hela eggen. Dessutom fick man en grafisk bild av 

skärpekurvan, där man kunde se när kniven penetrerat bandet och var det fanns ojämnheter i 

skärpan längs med eggen (Figur 4). Det var viktigt att kniven monterades dit korrekt. I en del 

fall fick mätningen göras om då man kunde se att kniven skurit snett genom bandet, och 

passerat en av de vertikala trådarna. Likaså var det viktigt att kontrollera att bandet var lagom 



- 12 - 

 

spänt, vilket indikerades av grön lampa. När styckarna hade förbrukat sina 3 knivar som 

ingick i studien fick de fortsätta med sin vanliga kniv tills arbetsdagen tog slut.  

 

 

 
 

Figur 4. Grafisk bild av skärpekurvan i Anagos analys-program. Överst ses kurvan från en 

nyslipad kniv och den nedre är från en använd. 

 

 

4.2.4 Pulsmätning och konditionstester 

I samband med att styckaren klädde om inför arbetsstart på morgonen, utrustades de med 

pulsbandet, som fuktades med vatten och spändes fast runt bröstet, samt pulsklocka. Klockan 

startades och det kontrollerades att registreringen av hjärtfrekvensen hade startat. För att 

klockan inte skulle vara i vägen under arbetet, samt av hygieniska skäl, stoppades den i en 

påse och sattes fast på styckaren rygg. Vid arbetsdagens slut stoppades registreringen, och 

informationen från klockan fördes över till Polarprogrammet i en dator. I Polarprogrammet 

kunde analys och korrigeringar av pulskurvan ske. Registrering av hjärtfrekvensen vid raster 

togs bort, liksom de delar av registreringen som hade störningar och därmed skulle påverka 

analysen felaktigt.  

De submaximala konditionstesterna på ergometercykel utfördes av företagshälsovården på 

respektive ort. Testerna skedde under veckorna före alternativt efter studiens genomförande. 

Alla försökspersoner utom en deltog. Fp fick cykla på ett motstånd av 50W, 100W, respektive 

150W tills steady-state uppnåtts, ca 4-5 minuter på varje nivå. För varje nivå skattades 

ansträngningskänsla enligt Borgs RPE-skala (6-20).  
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5. Resultat 
Under detta avsnitt redovisas en sammanfattning av intervjuerna med styckarna, knivdata per 

styckare och knivstålstyp, VAS-skattningar av obehag, knivskärpa och ansträngning, samt 

data från pulsregistreringen. För att få bättre överblick har den mer detaljerade datan lagts i 

bilagorna 4 och 5. 

 

 

5.1 Intervjuer 
Samtliga styckare var män, och åldern varierade mellan 26 och 51 år. De hade arbetat som 

styckare mellan 2 och 33 år. Tre personer var vänsterhänta, resterande högerhänta. Vid frågan 

om vad de förväntade sig av studien svarade flera att den skulle visa att det är ett hårt och 

tungt arbete. Flera tyckte också det var spännande och intressant att vara med i en studie och 

att få testa olika knivar. Frågorna om vad som är viktigt med en kniv, samt upplevelsen av en 

slö respektive vass kniv, gav upphov till en mängd känslo-uttryck som redovisas som citat 

nedan, samt i figur 5. 

 
Vad är viktigt hos en kniv? 
Vara vass och hålla sig vass. Relativt mjuk och lägga sig följsamt runt benen. 
Att den är vass. Gärna lite mjuk, lättare att skära då. 
Ska passa min hand, flexibelt blad. Lätt att hålla skärpa. Bra material i stålet 
Följsam mot benen. Flexibelt blad, inte vara för vass eller för slö. 
Skärpa, utformning blad och handtag. Men man vänjer sig vid olika. 
Att den är vass och håller skärpan länge. Styvheten, att den ej är så hård, och följer benen bra. 
Hållbarhet i skärpa. 
Bra flex. 
Skaftet ligga bra i handen. 
 
Hur upplever du att skära med en slö kniv? 
Dålig kniv är görtufft 
Skit! Jättejobbigt. Får ont överallt. 
Trögt och jobbigt. Kniven går som den vill. 
Påfrestande, tungjobbat. 
Bara jobbigt, det sänker humöret. 
Tungjobbat, man arbetar mera även med andra handen då man drar isär köttet. 
Tungt, dåligt resultat. 
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Figur 5. Beskrivning av hur man upplever en vass kniv 

 

 

Ingen uppgav att det någon gång är bra att kniven är slö. Några upplever att det svårt att alltid 

få sin kniv vass vid slipning. Det är svårt att få samma vinkel på båda sidor. De flesta är 

självlärda i slipteknik eller har lärt sig av arbetskamrater. Många tycker att de fortfarande 

utvecklas trots att de arbetat och slipat i många år. Detsamma gäller stålning. Yrkesvalet 

skedde oftast av en tillfällighet, sedan har man blivit kvar. Positivt med jobbet är god trivsel 

med arbetskamrater, bra arbetstider, och en del anger bra lön. Flera tycker också det är bra 

med ett fysiskt arbete och att man sköter sig själv och inte behöver tänka så mycket. 

Nackdelarna som många anger är att det är hårt och tungt, man tror att det inte är hållbart i 

längden. En del tycker det är trist och enformigt. En majoritet tror ändå att de kommer att vara 

kvar i yrket. 

 

5.2 Knivdata per styckare och knivstålstyp 
Högst 3 knivar per person och dag användes i studien. Vid det ena företaget användes något 

färre knivar totalt sett. Detta berodde på att 2 personer inte hann med att byta till sin tredje 

kniv innan arbetsdagen var slut. I ett fall användes samma kniv under hela arbetsdagen, i två 

fall användes två knivar under arbetsdagen. Dessutom analyserades inte datan från en kniv 

som vid mätning efter användning fick ett orimligt värde då den hade tappats. Därmed blev 

antal knivar totalt sett 5 stycken färre vid detta företag (=49 knivar). Vid det andra företaget 

använde alla 6 styckare 3 knivar per dag (=54 knivar). 

 

Den insamlade knivdatan per styckare redovisas i tabell 3. För att få bättre överblick har 

medelvärden för varje styckare, knivstålstyp och arbetsdag räknats ut. Av samma anledning 

har endast skattningen för VAS ansträngning knivhand tagits med. De övriga skattningarna 

(ansträngning knivarm, andra handen och armen) ses i bilaga 5. De fall där det är 2 VAS-

skattningar på samma parameter, betyder obehag från två olika kroppslokalisationer. 

Pulsvärden och procent av max. VO2 finns med i tabellen för helhetens skull, men redovisas 

mer utförligt under 5.3 och tabell 4. 

 

Hur upplever du kniven när den är vass? 
 

Grym känsla när kniven är vass, det är det man strävar efter.  
Lättare, man behöver inte ta i lika mycket 

En skön känsla. 
Som ett flyt, jobbet blir enkelt. 
Lättare, mindre ansträngning 

Glider som smör i köttet, inget motstånd. 
En lätt dag, känns bra på kvällen. 

Jäkligt glad, har flyt. 
Det flyter på. 
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Tabell 3. Här redovisas medelvärdena för varje styckare, knivstålstyp och arbetsdag, vad gäller knivtid, hastighet av knivskärpe-minskningen, VAS-skattning av obehag, 

knivskärpa samt ansträngning knivhand. Värdena för puls och  syreupptagning under arbete redovisas mer utförligt i tabell 4. Övriga VAS-skattningar redovisas i bilaga 5. 

   Anago VAS VAS VAS VAS   

Styckare Knivstålstyp Knivtid i 
min. 

Minskning 
skärpeindex/h 

Morgon obehag Obehag Knivskärpa* Anstr. knivhand Medelpuls 
arb. 

Procent av max. 
syreupptagn. 

AA A 133 0,45 0 0 3,4 6,4   

AA B 135 0,59 2,5 0 2,9 6,7 94 19 

AA C 113 0,62 0 0 5,5 2   

BB A 52 1,43 1,7 1,5 1,5 6,8   

BB B 77 0,80 2,1 2,8 2,6 5,3 102 36 

BB C 104 0,46 0 0 1,5 4,5   

CC A 131 0,37 0 0 3,6 1,8   

CC B 115 0,64 0 0 4,6 2,8 81  

CC C 104 0,70 0 0 2,1 2,2   

DD A 410 0,10 0 0 5,1 2,2   

DD B 132 0,11 0 0 4,2 3,1 100 33 

DD C 118 0,51 0 0 5,5 3,3   

EE A 48 1,25 4,7 7,8 4,6 6,5   

EE B 92 0,46 1,3 3,3 2,3 4,3 98  

EE C 39 1,28 1,7; 3,4 0,8;3,4 1,4 5,3   

FF A 80 0,60 0 0 4,5 2,9   

FF B 136 0,32 0 0 4,7 3,2 98 30 

FF C 132 0,29 0 0 4,1 3,2   

GG A 70 0,41 5,5 1 1,1 9,2   

GG B 118 0,24 0 0,8 2,1 8,8 102 39 

GG C 85 0,56 0 1,1;0,4 0,2 9,8   

HH A 121 0,76 0 1,5 1,5 2,3   

HH B 102 0,58 0 1,7 1,7 4,1 108 34 

HH C 95 1,33 0 0,8 0,8 4,2   

II A 143 0,17 0 0 4,1 2   

II B 149 0,22 0 3,8 1,4 6,1 101 40 

II C 73 0,29 2,8 5,5 0,8 6   

JJ A 124 0,49 0 2,4 3,9 3,4   

JJ B 126 0,78 0 4,6 2,1 4,4 101 31 

JJ C 117 1,03 0 0 3,1 4,9   

KK A 172 0,25 0 0 2,6 7,2   

KK B 95 0,10 0 2,2 2 7,8 110** 32 

KK C 80 0,49 0 0 1,4 8   

LL A 100 0,20 4 7,2 0,3 9,1   

LL B 81 0,14 2,6 7,4 0,4 9,5 91 29 

LL C 68 0,35 3,7 6,1 0,2 9,9   

*VAS knivskärpa har omvänd skala jämfört med VAS obehag och ansträngning, dvs 0=Sämsta tänkbara och 10=Bästa tänkbara knivskärpa. 

**Pulsen från styckare KK  registrerades endast  under 2 timmars arbete. 
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5.3 Pulsvärden 
Datan från pulsvärdena blev ej fullständiga, dvs registreringen av alla personer lyckades inte 

under hela arbetsdagen under alla tre dagarna. Dag 1 vid det ena företaget dockade klockorna 

ihop sig med fel bälte då de stod för nära och ingen registrering skedde därmed den dagen. I 

flera fall blev det stora störningar i registreringen på eftermiddagarna, vilket troligen berodde 

på för dålig elektrodkontakt då fuktnivån sjönk under lunchrasten. Hos ett fåtal av fp var det 

svårt att få tillfredsställande elektrodkontakt, sannolikt beroende på kroppskonstitution. Det 

hände också att klockan stoppades av misstag under dagen. De delar av registreringen som 

hade störningar under dagen togs bort genom redigeringar av pulskurvan i Polarprogrammet, 

för att inte påverka medelvärdet av hjärtfrekvensen felaktigt. För alla personer utom en (KK) 

lyckades i alla fall korrekt pulsregistrering ske under 4 till 8 timmar under minst en av 

dagarna, vilket bedöms vara tillräckligt representativt för att redovisas. I tabell 4 redovisas 

först resultatet av konditionstesterna, med beräknad maximal syreupptagningsförmåga. 

Därefter redovisas arbetspulsen som styckarna låg på i medel under de tre dagarna, beräknad 

syreupptagning under styckningsarbetet, samt dess relation till beräknad maximal kapacitet 

(procent av max. VO2). För helhetens skull har även förekomst av besvär tagits med i 

tabellen, samt VAS-skattningen av ansträngning knivhand och knivskärpa. De senare 

redovisas mer utförligt under 5.2 och i tabell 3.  

De styckare som inte skattat något obehag varken på morgonen eller under arbetet, har 

angivits med ett ”nej” med grön färg under rubriken besvär. De styckare som skattat obehag 

både på morgonen och under arbetet har angivits med ett ”ja” med orange färg. Ett ”ja” med 

gul färg illustrerar att styckaren har skattat obehag men inte under alla dagarna, eller med en 

låg intensitet, eller att de känt obehag under arbetet men inga besvär på morgonen. 
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Tabell 4. Konditionstesterna av styckarna med beräknad maximal syreupptagningsförmåga. Medelvärdet av arbetspulsen  under de tre dagarna, 

beräknad syreupptagning under styckningsarbetet, samt dess relation till beräknad maximal kapacitet (procent av max. VO2). Förekomst av 

besvär finns med i tabellen, samt VAS-skattningen av ansträngning knivhand och knivskärpa i medel under tre dagar. De senare har redovisats 

mer utförligt under 5.1 och tabell 3. 
Styckare Belastn. 

kond.test 

Arb.puls 

kond.test 

Anstr. 

Borg 

Beräknad 

max. VO2 

l/min. 

Puls 

arb. 

Beräknad 

VO2 arb. 

l/min. 

% av 

max. 

VO2 arb. 

Besvär VAS anstr. 

knivhand 

medel 

VAS 

knivskärpa 

medel 

AA 150W 134 12 3,2  94 0,6  19 Nej 5,4 3,8 

BB 100W 130 14 2,5 102 0,9 36 Ja 5,5 1,9 

CC 150W 119 14 - 81 - - Nej 2,2 3,3 

DD 150W 129 13 4,2 100 1,4 33 Nej 3 4,8 

EE - - - - 98 - - Ja 5,3 2,7 

FF 150W 143 14 3,3 98 1,0 30 Nej 3,1 4,5 

GG 150W 132 13 3,1 102 1,2 39 Ja 9,3 1,1 

HH 150W 144 15 3,2 108 1,1 34 Nej 3,5 1,3 

II 150W 141 14 3,0 101 1,2 40 Ja 4,7 2,1 

JJ 100W 119 13 2,9 101 0,9 31 Ja 4,2 3 

KK 150W 125 16 3,7   110* 1,2 32 Ja 7,7 2 

LL 150W 122 14 3,4 91 1,0 29 Ja 9,5 0,3 

*Pulsen från styckare KK  registrerades endast  under 2 timmars arbete. 
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6. Analys 
Under detta avsnitt analyseras datan och åskådliggörs genom olika typer av 

sammanställningar och diagram. Analysen är uppdelad i tre delar: Skillnader mellan 

knivstålstyper, skillnader mellan styckare, samt ansträngning och knivskärpa. De statistiska 

testerna gjorda i analysprogrammet SPSS redovisas mer utförligt i bilaga 6.  

 

6.1 Skillnader mellan knivstålstyper 
 

6.1.1. Minskning av knivskärpa per timme och knivstålstyp 

Mellanskillnaden i skärpeindex (före respektive efter användandet) räknades ut för varje kniv 

(ju större mellanskillnad desto mer har knivens skärpa avtagit). Tiden som kniven användes 

togs med i beräkningen och man kunde då beräkna minskningen av skärpeindex per timme 

och knivstålstyp. Minskning av knivskärpa mätt i skärpeindex/h, medelvärde för alla knivar:  

A 0,54 

B 0,41 

C 0,67 

Knivstålstyp C minskade snabbast i skärpa och B höll skärpan längst, mätt med mätapparat 

Anago, vilket illustreras i figur 6. Skillnaden mellan grupperna analyserades i det statistiska 

analysprogrammet SPSS. ANOVA F-test valdes, då det kan användas i syfte att testa skillnad 

i medelvärde bland ≥3 oberoende grupper (Kirkwood, 1988). Resultatet blev att skillnaden 

inte är signifikant (p=0,087). 
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Figur 6. Hastigheten för  avtagande knivskärpa per knivstålstyp, mätt i skärpeindex/h. 

Knivstålstyp C minskade snabbast i skärpa.( p=0,087). 

 

6.1.2 Knivtid per knivstålstyp 

Hur länge knivarna användes innan lämnades in varierade mellan 18 och 410 minuter. 

Medelvärde för hur länge varje knivstålstyp användes räknades ut: 

A 116 min  

B 113 min 
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C 93 min 

Knivstålstyp C användes kortast tid innan styckaren ville byta ut den, medan A och B 

användes ungefär lika länge (figur 7). ANOVA F-test i SPSS användes. Resultatet blev att 

skillnaden inte är signifikant, (p=0,17).  

 
Figur 7. Tiden för hur länge styckarna i snitt använde respektive knivstålstyp innan de bytte 

kniv. Knivstålstyp C användes kortast tid medan A och B användes ung. lika länge. (p=0,17) 

 

6.1.3 Rangordning av knivstålstyperna,  knivskärpan skattad enligt VAS 

Summan och medelvärdet av VAS för varje individ och knivstålstyp beräknades. Därefter 

rangordnades knivstålstyperna inom individen, där bäst skattad knivskärpa fick platssiffra 1 

och den sämsta 3. I de fall det blev delad plats fick båda typerna den lägre siffran. Medelvärde 

av rangsiffrorna per knivstålstyp blev enligt följande: 

A 1,8 

B 1,75 

C 2,4 

Knivstålstyp C rangordnades sämst, medan A och B var lika, när det gäller den subjektivt 

skattade knivskärpan. Kruskal-Wallis test användes i SPSS, vilket är ett icke parametriskt test 

som kan användas för att testa skillnad i rangpoäng för ≥3 oberoende grupper (Kirkwood, 

1988). Resultatet blev att skillnaden inte är signifikant (p=0,099) 

6.1.4 Data från ansträngning skattad enligt VAS 

Summan och medelvärde av VAS/ansträngning inom varje individ och knivstålstyp 

beräknades. Den knivstålstyp som styckaren kände sig minst ansträngd vid fick platssiffra 1, 

och den som gav störst ansträngningskänsla fick platssiffra 3. Rangsiffrorna summerades för 

alla 4 skattningarna; knivhand och arm, andra hand och arm, för varje individ. I de fall det 

blev delad plats fick båda typerna den lägre siffran. Summan av rangsiffrorna för varje 

knivstålstyp blev enligt följande: 

A 76 

B 103 

C 96 

Tid innan knivbyte 
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Styckarna kände sig således minst ansträngda i händer och armar när de använt knivstålstyp 

A, medan B och C var i det närmaste lika. Kruskal-Wallis test användes i SPSS, med 

rangsiffrorna från alla skattningarna VAS ansträngning. Resultatet visade att skillnaden är 

statistiskt signifikant (p=0,004). 

6.1.5 Sammanfattning av den insamlade datan per knivstålstyp 

Analysen av skillnader mellan knivstålstyper under 6.1.1-6.1.4 ger bilden att knivstålstyp C 

fungerade sämst. Den användes kortast tid innan den upplevdes alltför slö, tappade skärpan 

snabbast enligt Anago-mätningen, samt skattades sämst enligt den subjektiva upplevelsen av 

knivskärpa enligt VAS. Samtidigt var knivstålstyp A bäst (gav minst upplevelse av 

ansträngning) avseende skattad ansträngning som helhet (summan av alla fyra VAS-

skattningar; knivhand, andra handen, knivarm samt andra armen). En översikt av skillnader 

mellan knivstålstyper redovisas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Översikt av skillnader mellan knivstålstyperna som användes i studien. Knivstålstyp 

C användes kortast tid, minskade snabbast i skärpa, samt skattades sämst enligt VAS 

knivskärpa. Typ A gav minst upplevd ansträngning i händer och armar men var likvärdig B 

vid övriga metoder. 

  Anago VAS VAS 

Knivstålstyp Knivtid i 
min. 

Minskning 
skärpeindex/h 

Rang knivskärpa 
VAS 

Rang anstr. VAS 
alla 

A 116 0,54 1,8 76 
B 113 0,41 1,75 103 
C 93 0,67 2,4 96 

 

6.2 Skillnader mellan styckare 
 

6.2.1 Minskning av knivskärpa/timme per styckare 

(Jämför 6.1.1) Mellanskillnaden i skärpeindex (före respektive efter användandet) räknades ut 

för varje kniv (ju större mellanskillnad desto mer har knivens skärpa avtagit). Tiden som 

kniven användes togs med i beräkningen och man kunde då beräkna minskningen av 

skärpeindex per timme för varje styckare. Medelvärdet för styckarna varierade mellan 0,228 

och 0,996 och redovisas i figur 8. Styckare DD, II, KK och LL behöll skärpan på sina knivar 

längst, medan BB, EE, HH och JJ tappade knivskärpan snabbast. ANOVA F-test i SPSS 

användes. Resultatet blev att skillnaden är signifikant, (p<0,005). 
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Figur 8. Hastigheten av avtagande knivskärpa per styckare, mätt i skärpeindex/h. 

Knivskärpan för  DD, II, KK och LL avtog långsammast, medan den avtog snabbast för BB, 

EE, HH och JJ. (p<0,005) 

 

 

 

6.2.2 Knivtid per styckare 

Tiden för hur länge varje kniv användes innan den byttes ut noterades. Medelvärdet för 

knivtid per individ, oavsett knivstålstyp, beräknades. Medelvärdet varierade mellan 65 min. 

och 174 min. Hälften (6st) av styckarna använde sina knivar ungefär 2 timmar (116-129 min.) 

1 st använde knivarna i genomsnitt knappt 3 timmar (174 min.), och resterande personer 1-2 

timmar, se figur 9. ANOVA F-test i SPSS användes. Resultatet blev att skillnaden är 

signifikant, (p=0,009). 
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Figur 9. Tiden för hur länge varje styckare i snitt arbetade med sin kniv innan de ville byta ut 

den. Hälften använde sin kniv ca 2 timmar, en enstaka styckare använde sina knivar i 

genomsnitt ca 3 timmar, och resterande 1-2 timmar. (p=0,009). 

 

6.2.3 Knivtid per styckare och obehag/besvär 

VAS obehag/besvär noterades för varje individ. Skattningarna skedde på morgonen innan 

arbetsstart, samt fortlöpande under dagen i samband med att kniven lämnades in. De styckare 

som inte skattade något obehag varken på morgonen eller under arbetet, har klassificerats som 

att de inte har besvär. De styckare som skattat obehag på morgonen och/eller under arbetet 

under en eller flera dagar har klassificerats som att de har besvär. Inom denna grupp fanns 

dock en variation både i intensitet och omfattning av obehag. På individuell nivå skedde 

därför ytterligare en klassificering (se 5.2 och tabell 4) 

Indelning av individerna skedde i 2 grupper, de som hade obehag/besvär respektive de som 

inte hade det. Jämförelse gjordes sedan mellan grupperna avseende knivtiden. Medelvärdet 

för de som inte hade obehag/besvär var ca 128 min. medan medelvärdet för de som hade 

obehag/besvär var ca 97 min. Se figur 10. ANOVA F-test i SPSS användes. Resultatet blev att 

skillnaden är signifikant, (p=0,008). 

 Dessutom gjordes en jämförelse mellan de två grupperna avseende minskning av skärpeindex 

per timme. Ingen statistisk skillnad mellan grupperna fanns dock.  
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Figur 10. Genomsnittlig tid innan knivbyte för styckarna, indelade i grupper med respektive 

utan besvär. De med besvär bytte kniv efter 97 min. och de utan besvär efter 128 min. 

(p=0,008). 

 
6.3. Ansträngning och knivskärpa 
 

6.3.1 Central ansträngning 

ILO (International Labour organisation) har föreslagit 33 procent av individens maximala 

syreupptagningsförmåga som den högst acceptabla genomsnittliga belastningen under en åtta 

timmars arbetsdag (Wigaeus Tornqvist, 2008). Fem styckare tangerade eller översteg detta 

rekommenderade gränsvärde, och fem styckare understeg värdet. En styckare fick så låg puls 

vid testet att han hamnade utanför tabellen och inget värde kunde beräknas. Det kan vara en 

kombination av en genetisk låg max. puls och att han är vältränad. Med största sannolikhet 

skulle han ha understigit gränsvärdet. 1 styckare utförde inget konditionstest och kunde därför 

inte få något beräknat värde.  

 

6.3.2 Lokal ansträngning 

Många skattade en hög ansträngningskänsla i knivhanden (46 st. skattningar 6-10 enligt VAS, 

av totalt 103) i samband med knivbyte. Många kände sig också ansträngda i knivarmen och 

den andra handen och armen, se bilaga 5.  

 

6.3.3 Samband mellan knivskärpa, central och lokal ansträngning, samt 
obehag/besvär 

När kniven lämnades in skattade de flesta att skärpan var dålig eller mycket dålig (83 st. 

skattningar 0-4 enligt VAS, av 103 möjliga,). Många, men inte alla, skattade en hög eller 

mycket hög ansträngningskänsla i knivhanden (46 st. skattningar 6-10 enligt VAS). Det var 

tre styckare som skattade en ansträngningskänsla på 6-10 i knivhanden vid alla sina knivar. 

Av dessa var det en person som översteg gränsvärdet för hög energetisk belastning och 2 

personer som understeg gränsvärdet (se tabell 4). 
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 Pulskurvorna under arbetsdagen studerades. Analys av medelpulsen de sista 15-20 minuterna 

före respektive efter byte av kniv skedde. Man kunde inte se tecken på att pulsen förändrades 

när kniven var slöare (=snart dags att kassera) eller när den var nyslipad (=nyligen fått en ny). 

Av de 5 som översteg gränsvärdet för hög energetisk belastning hade 3 besvär, vilket var 

samma antal som hos de 5 som understeg gränsvärdet. Man kunde således inte se något 

samband mellan pulsvärdena och knivskärpan, respektive pulsvärdena och förekomst av 

besvär. 
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7. Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 
 

7.1.1 Urval och studiens upplägg 

Det finns ingen anledning att tro att de styckare som deltog vid denna studie hade några 

särskilda egenskaper som skiljer dem från yrkesgruppen som helhet. Eftersom urvalet ej var 

helt slumpmässigt utan byggde på frivillig anmälan, kan det dock inte uteslutas att det kan ha 

påverkat studiens resultat. En styrka i studien är att den till skillnad från många andra studier 

utfördes i reell miljö (Tappin et al., 2006). En studie som utförs i den naturliga miljön höjer 

oftast den externa validiteten (Williamson 2002). 

 

7.1.2 Mätning i Anago 

Mätapparat Anago mäter ett medelvärde över skärpan längs med hela eggen och är kanske 

inte alltid ett relevant mått på hur styckaren uppfattar knivens skärpa. Denna hypotes stärks av 

att styckaren ofta upplevde sin kniv som mycket slö trots att skärpeindex enligt Anago var 

högt. Dessutom fick en del styckare (efter avslutad studie) själva slipa sin kniv så som de ville 

ha den, och i en del fall blev skärpeindex inte bättre. Troligen märker styckaren mest av om 

kniven börjar bli slö längst ut mot spetsen. På den grafiska bilden av skärpekurvan (figur 4) 

kunde man se hur slö spetsen var (när den penetrerade bandet) samt ojämnheter längs med 

eggen. Vi vet inte alls om skärpan mätt enligt Anago avtog linjärt under tiden som kniven 

användes, eller om skärpan avtog lite mer plötsligt, kanske av ett felskär. För att kunna se 

detta hade det varit nödvändigt med regelbundna mätningar under tiden som kniven användes 

vilket hade varit praktiskt omöjligt. 

 

7.1.3 VAS-skattningarna 

VAS-skalan är en ordinalskala och därmed bör man inte jämföra värden mellan individer, ej 

heller beräkna medelvärden. I denna studie har analysen skett främst genom att rangordna 

värdena inom individen, genom att t.ex. påstå att för en enskild individ är 8 ett högre tal än 6. 

I tabell 3 har beräkning för medelvärden av VAS-skattningarna under dagen inom individen 

skett för att underlätta överblicken. I tabell 4 har av samma anledning medelvärden för VAS 

under alla tre dagarna beräknats. Detta är troligen inte ett korrekt användande av VAS-skalan, 

men bedöms vara adekvat vid denna resultatredovisning. Inga VAS-värden har jämförts 

mellan individer. När analys av rangsiffrorna kördes i statistikprogrammet SPSS, användes 

alla rangsiffror utan ihopslagning inom individen. 

Att skalan för skattning av knivskärpa var ”omvänd” jämfört med skattning av ansträngning 

och obehag, kan ha varit både positivt och negativt. Risken för slentrianmässig skattning kan 

öka när alla skalor är vända åt samma håll. Dock kan det finnas en risk för felaktig skattning 

då fp av bara farten sätter krysset i samma ände av olika skalor. Detta var något som 

försöksledarna försökte vara observanta på, och gjorde fp uppmärksam när uppenbart ologisk 

skattning skedde (vilket hände i ett fåtal fall). 

Vid analys av ansträngning respektive knivskärpa gjordes en grov bedömning av vad som var 

hög/mycket hög ansträngning (VAS 6-10) respektive dålig/mycket dålig knivskärpa (VAS 0-
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4). Valet av dessa gränser baseras på den grova indelning som finns på VAS-skalans baksida 

där förnimmelsen är indelad i lätt (0-20 mm), måttlig (20-40 mm), medelsvår (40-60 mm), 

svår (60-80 mm) samt outhärdlig (80-100). 

 

7.1.4 Pulsvärden 

Det hade varit önskvärt om pulsregistreringen hade lyckats genomföras under hela 

arbetsdagarna för att få mer tillförlitliga värden. När fp utrustades med pulsbältena och 

pulsklockorna på morgonen, kontrollerades att registreringen kommit igång korrekt. Därefter 

stoppades klockan i en påse och sattes fast på ryggen för att inte vara i vägen under arbetet. 

Av praktiska skäl (arbetets karaktär och skyddskläder) var det svårt att fortlöpande kontrollera 

att klockorna fortsatte att fungera under dagen. Ibland stoppades klockan av misstag när 

styckaren lutade sig mot stolryggstödet under rasten. När det upptäcktes fäste vi istället påsen 

i höjd med nacken. Vi borde ha kontrollerat klockorna när arbetet skulle startas efter 

lunchrasterna, och fuktat elektroderna på nytt, alternativt använt elektrodpasta. Trots en del 

bortfall bedöms tillräckligt med data ha samlats in för att kunna beräkna medelvärden av 

pulsen hos styckarna under de tre arbetsdagarna, förutom i ett fall vilket redovisas i 

resultatdelen.  

 

7.1.5 Bedömning av central ansträngning 

Åstrands test användes i denna studie. Testet är förenat med vissa felkällor. För att bedöma 

vilken relativ nivå av maximal syreupptagning (dvs hur stor belastningen är på andnings- och 

cirkulationsorganen) en person ligger på under arbete behöver man ta reda på a) personens 

maximala kapacitet (max. VO2) och b) hur hög syreupptagningen är under arbetet (VO2 arb.) 

Att mäta detta är svårt och kräver både avancerad laboratorieutrustning och att personen är 

motiverad och klarar att ta ut sig till maximal nivå. Av dessa skäl används oftast istället 

metoder för att beräkna den maximala syreupptagningsförmågan respektive syreupptagningen 

under arbete. Den troligen mest använda konditionstestet i Sverige idag är Åstrands test 

(Bellardini,et al., 2009). Det bygger på att de flesta människor har ungefär samma 

arbetsekonomi vid submaximalt cykelarbete, samt att det finns ett linjärt samband mellan 

hjärtfrekvens och arbetsintensitet, åtminstone inom ett visst intervall. Testet är enkelt att 

genomföra och personen behöver inte ta ut sig. Det är dock förenat med vissa antaganden som 

kan påverka resultaten. Den största felkällan är en uppskattning av testpersonens maxpuls 

utifrån ålder, eftersom maximal hjärtfrekvens varierar betydligt inom samma åldersgrupp. En 

annan felkälla är att skillnader i mekanisk verkningsgrad under cyklingen kan förekomma, 

och en tredje är att hjärtfrekvensen hos en del personer inte ökar linjärt med stigande 

syreupptagning ända till maximum. Det finns ytterligare felkällor inom individen att ta 

hänsyn till; t.ex. kan rökning, långvarig stress, medicinering m.m. påverka pulsen. Det finns 

metoder för att reducera dessa felkällor (Andersson, et al., 2006). En av de viktigaste är att 

bedöma ansträngningsgraden enligt Borgs RPE-skala och dess överenstämmelse med 

hjärtfrekvensen. Testet är av ovanstående anledningar därför mest lämpligt för att studera 

samma individ vid flera tillfällen, t.ex. före och efter en träningsperiod. Att jämföra olika 

individer innebär stor osäkerhet i tillförlitlighet. Även vid den s.k. biologiska kalibreringen 

(linjens lutning i förhållandet mellan hjärtfrekvensen och arbetsintensiteten) finns en viss 

felkälla. Vid konditionstesterna cyklade fp på 3 olika intensiteter; 50, 100 samt 150 W, och 

arbetspulsen för varje nivå noterades. För en del av fp gick det inte att dra en linje som 

passerade alla tre punkterna. I dessa fall valdes att dra linjen genom värdena för de två högsta 

belastningarna då dessa bedöms vara mer tillförlitliga eftersom pulsen vid lägre intensitet 

lättare kan påverkas av andra faktorer än ansträngning, t.ex. känslomässiga. 
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7.2 Resultatdiskussion 
 

7.2.1 Olika knivstålstyper 

Knivstålstyp C, som inte finns på marknaden, fungerade sämst sett på hela 

undersökningsmaterialet, medan A och B var ganska likvärdiga. De flesta skillnader var dock 

inte statistiskt signifikanta, men eftersom resultatet vid flera metoder pekade åt samma håll 

bör signifikansen öka. Vid skattningarna av ansträngning fanns en signifikant skillnad då 

styckarna kände sig minst ansträngda i händer och armar efter att ha använt knivstålstyp A.  

Särskilt på det ena företaget talade man mycket om att man ville att kniven skulle vara 

följsam (böjlig i sidled) för att underlätta urbening. På detta företag fungerade knivstålstyp C 

sämre än på det andra. Det kan vara så att det finns ett visst motsatsförhållande till hårdheten i 

knivstålet och denna böjlighet. Detta stämmer med diskussion i tidigare studier (Marsot et al., 

2007). Att knivstålstyp C fungerade sämst behöver således inte bara bero på att den snabbast 

blev slö. Andra faktorer än skärpan är troligen viktigt för den enskilda styckaren. Vad man är 

van vid spelar också roll, och försöksledarna upplevde att man särskilt vid det ena företaget 

kände större ovana när man använde knivstålstyp C. Eftersom en styckare använder kniven 

under så många arbetstimmar förstår man att en känslighet utvecklas som innebär att även 

små förändringar påverkar tekniken. Karltun (2008) lyfte i sin rapport fram en brist i att en 

centralisering av inköp riskerar att leda till standardisering av knivval och därmed minskad 

möjlighet för en optimering av knivfunktionen för den enskilde styckaren.  

När det gäller knivtiden kan man fundera på om den är ett säkert tecken på bibehållen skärpa 

under lång tid, eller om den indikerar att styckaren arbetat för länge med slö kniv? I denna 

studie stämde dock analysen av knivtiden och skärpan enligt Anago och VAS överens, varför 

det kan antas att knivtiden är ett relevant mått. I sammanhanget bör lyftas fram att detta 

betyder att en styckare behöver ha tillgång till minst 5-6 knivar per dag för att säkerställa att 

han alltid arbetar med vass kniv. 

 

7.2.2 Skillnader mellan styckare 

Att det är individuella skillnader mellan styckarna avseende knivskärpan över tid står klart. 

Det är dock osäkert vad anledningen till denna skillnad är. Handlar det om arbetstekniken i 

sig, om förmågan att vårda kniven, eller om en kombination? Det skulle vara intressant att 

studera arbetstekniken ytterligare. I denna studie observerades styckarnas arbetsteknik av 

vana ergonomer, och videofilmning av en majoritet av styckarna genomfördes. Dock hade 

inget strukturerat observations protokoll förberetts, och filmning skedde inte av samtliga, 

varför någon analys inte genomfördes. Intrycket är ändå att tydliga individuella variationer i 

arbetsteknik förekommer. En del arbetar mycket med hela kroppen, och utnyttjar kraft från 

benen genom tyngdöverföringar, samt positionerar sig genom att trampa runt med fötterna. 

Andra står mer still med benen och bålen, och jobbar istället mer med vridningar i axlar och 

handleder. Rimligtvis borde det senare arbetssättet belasta de övre extremiteterna mer (lokal 

ansträngning), medan det första borde ge en högre central ansträngning. Det skulle vara 

intressant att relatera arbetssättet till förekomst av besvär och till bibehållen knivskärpa, men 

även till produktionsresultat. Intressant i en analys av arbetstekniken vore också att studera 

stålningsteknik och hur ofta man ”vårdar” sin kniv under arbetet, samt huruvida man skär in i 

ben eller mot bord vilket påverkar knivens skärpa. Bristande utbildning i knivvård har lyfts 

fram i flera tidigare studier (Marsot et al., 2007; Dempsey & McGorry, 2004; Claudon, 2000; 

Engkvist och Lindbeck, 2008; Karltun, 2008). Detta överensstämmer med resultatet från 

intervjuerna i denna studie, där majoriteten berättar att de är självlärda i slipteknik. 
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När det gäller tempo kunde man också se skillnader, både individuellt mellan styckare, men 

också mellan de två företagen. På det företag där man hade gruppackord är intrycket att man 

generellt arbetade i ett lugnare tempo, och där var det också färre personer som hade besvär. I 

en studie om arbetsplatsens och arbetsuppgifternas utformning visade McGorry, et al. (2004) 

att försökspersonerna använde större greppkraft och större kraft i skärmomenten när 

arbetstakten var styrd, jämfört med självvald arbetstakt. 

 

7.2.3 Samband ansträngning och knivskärpa 

Arbetet som styckare innebär en hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen, och de 

löper en stor risk att överskrida det rekommenderade gränsvärdet för energetisk belastning. 

Denna risk ökar med åldern eftersom den maximala syreupptagningsförmågan avtar naturligt 

med åldern. Risken ökar också hos personer som har låg kondition. I denna studie var det 5 av 

12 styckare som översteg det rekommenderade gränsvärdet. Metoderna för att bedöma den 

centrala ansträngningen innehåller en del felkällor. Författaren bedömer att testet med dess 

styrkor och svagheter var adekvat att använda i denna studie, men att alltför långtgående 

slutsatser av pulsvärdena ej bör dras på detta lilla material. Det skulle vara intressant att samla 

in pulsvärden från en större mängd styckare, för att säkrare kunna bedöma hur stor den 

centrala belastningen är för yrkesgruppen i stort.  

Inget samband mellan hög central belastning och knivskärpa kunde ses, i form av förändrad 

puls när kniven var slö respektive vass. Det kan tänkas att styckaren automatiskt ändrar sin 

arbetstakt och jobbar lite långsammare när kniven börjar bli slö och snabbare när han precis 

hämtat en ny kniv, och därmed inte påverkar sin puls. Det kan också vara så att knivens 

skärpa främst påverkar den lokala ansträngningen i muskulaturen och leder. Det finns flera 

studier som beskriver sambandet mellan dålig knivskärpa och hög belastning i muskulaturen 

mätt med EMG (McGorry, 2003; Claudon & Marsot, 2006). I denna studie visas att även den 

upplevda ansträngningen är hög när kniven är slö. 
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8. Slutsatser 

 
Det tycks som om det knivstål som var hårdare och som ännu inte finns på marknaden 

fungerade sämst, med snabbast avtagande knivskärpa vid objektiv mätning, sämst skattad 

skärpa enligt VAS, samt kortast användningstid. De övriga två, på marknaden etablerade 

knivstålstyperna, var i huvudsak likvärdiga. Det finns indikationer på att det hårdare 

knivstålet påverkar andra egenskaper hos kniven negativt.  

 

Det föreligger en signifikant skillnad mellan olika individer i förmågan att bibehålla 

knivskärpa över tid. Det tycks också som om de med obehag/besvär byter kniv snabbare än de 

som inte upplever något obehag/besvär. Ytterligare studier rekommenderas för att klargöra 

vad dessa skillnader beror på. Sannolikt har både styckarens arbetsteknik, och företagets och 

individens rutiner för vård av kniven under pågående arbete betydelse. Förbättrad och utökad 

utbildning inom dessa områden är därför att rekommendera, samt att ge styckaren möjlighet 

att påverka valet av knivtyp. 

Tiden som styckaren använde kniven innan de önskade byta den är ett gott mått på avtagande 

knivskärpa, dvs den enskilde styckarens upplevelse av knivskärpa stämmer bra överens med 

den uppmätta enligt mätapparat Anago. Utvärderingen av hur länge knivarna användes innan 

de blev för slöa indikerar att en styckare behöver ca 5-6 knivar per dag för att säkerställa att 

arbetet sker med vass kniv hela tiden.  
 

Det tycks som om det finns ett samband mellan dålig knivskärpa och lokal 

ansträngningskänsla i händer och armar. Dock kan man i denna studie inte se något samband 

mellan knivskärpan och central ansträngning mätt med pulsen. Studien visade att arbetet som 

styckare innebär en hög belastning på andnings- och cirkulationsorganen, och att de löper en 

stor risk att överskrida det rekommenderade gränsvärdet för energetisk belastning. Resultatet 

stödjer vikten av faktorer som stärker individen i arbetet, till exempel rådgivning i fysisk 

träning, kost och andra levnadsvanor. 

Ytterligare studier krävs dock för att dra säkrare slutsatser angående den centrala 

ansträngningsnivån, eftersom felkällorna i dessa mätmetoder är flera, och materialet i denna 

studie litet.  
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1 
 
Intervjuguide  

 

Persondata: 

Namn 

Födelseår 

Längd 

Vikt 

Dominant hand 

Vad har du för förväntningar på den här undersökningen? 

Kniven: 

Vad är viktigt hos en kniv, som du ser det? Hur vill du ha din kniv? 

När du har en vass kniv, kan du beskriva upplevelsen av den? 

Möjlighet att slipa, hur ser den ut här? Utrustning, tid avsatt, hur ofta, platsen m.m. Får du 

hjälp att slipa? Tycker du att det är svårt att alltid få kniven så vass som du vill ha den? 

Hur har du lärt dig att slipa? En kurs, lärt av en arbetskamrat? 

Ståla kniven. Utrustning, utrymme, hur ofta m.m. Har någon lärt dig? Tycker du att du kan bli 

bättre på att ståla? 

När din kniv är slö, beskriv hur det känns att skära med den då? 

När du får en slö kniv, kan du arbeta med den? Hur länge? ”Behöver” du arbeta med en slö 

kniv ibland? 

Arbetet: 

Varför har du valt att arbeta som styckare? 

Vad är fördelar? Nackdelar? 

Kommer du att arbeta som styckare om 3 år? Om nej, vad gör du då? Varför gör du det/gör du 

det inte? 

Tid i yrket: 

Tid på företaget: 

Utbildning: 
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Bilaga 2 
 
Instruktion VAS – skalan  

 
VAS skalan 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
0      10 

  
 

 

Titta på skalan 

 
Du ska med hjälp av den här skalan tala om hur starkt du upplever ansträngning eller besvär/obehag respektive 

vilken kvalitet knivskärpan har. 

 

 

Ansträngning VAS-skalan: 

 

0  innebär att du inte känner någon ansträngning. 

 

10  innebär att du känner maximal ansträngning . 

 

Obehag VAS-skalan: 

 

0  innebär att du inte känner något besvär/obehag. 

 

10 innebär att du känner värsta tänkbara besvär/obehag 

 

Knivskärpa VAS-skalan:  

 

0  innebär att kniven har sämsta tänkbara skärpa. 

 

10 innebär att kniven har bästa tänkbara skärpa. 

 

 

Du markerar på linjalen hur du upplever situationen just nu. 

 

Det är mycket viktigt att du säger vad du tycker och inte vad du tror att du borde säga.  

 

Skatta så ärligt och uppriktigt som möjligt och försök att varken underskatta eller överskatta.  
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Bilaga 3 
 
Kroppskarta 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Känner du obehag i någon kroppsdel just nu? 

 

Om det känns obehagligt på flera ställen, dra en pil 

och markera stället. Ange siffra. 

Skatta enligt VAS skalan 

 

Knivskärpa  
 

Välj en siffra mellan bästa tänkbara skärpa och 

sämsta tänkbara skärpa 

Skatta enligt VAS-skalan. mellan ingen ansträngning 

och maximal ansträngning. 

 

Upplevd ansträngning i knivarm 

 

Upplevd ansträngning i andra armen.  

Skatta enligt VAS-skalan. mellan ingen ansträngning 

och maximal ansträngning 

Upplevd ansträngning i knivhanden 

Upplevd ansträngning i andra handen.  

. 
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Bilaga 4 
 
Knivdata per styckare 1 

 
Tabell över knivdata per styckare. Knivstålstyp A=Nr 1-25, B=Nr 26-50, C=Nr 51-68. VAS 

knivskärpa skala 0-10 där 0=Sämsta tänkbara knivskärpa och 10=Bästa tänkbara 

knivskärpa. 

  Anago   
Skillnad i 

skärpeindex VAS 

Styckare Kniv nr 
Skärpeindex 

före 
Skärpeindex 

efter 
Knivtid i 

min 
Minskning 

skärpa 
Minskning 

/min Knivskärpa 

AA 4 8,52 7,63 120 0,89 0,0074 1,9 

AA 5 8,47 7,31 157 1,16 0,0074 2,8 

AA 6 8,59 7,64 123 0,95 0,0077 5,5 

AA 36 8,75 7,76 67 0,99 0,0148 2,2 

AA 37 8,72 7,61 151 1,11 0,0074 4,3 

AA 38 8,75 7,36 188 1,39 0,0074 2,3 

AA 54 8,57 7,63 70 0,94 0,0134 7,3 

AA 55 8,75 7,64 155 1,11 0,0072 3,7 

BB 13 8,65 7,69 77 0,96 0,0125 1,6 

BB 14 8,72 7,57 27 1,15 0,0426 1,5 

BB 15 8,7 7,83 53 0,87 0,0164 1,3 

BB 45 8,74 7,81 75 0,93 0,0124 4 

BB 46 8,68 7,88 94 0,8 0,0085 2,2 

BB 47 8,63 7,48 61 1,15 0,0189 1,7 

BB 63 8,73 7,98 116 0,75 0,0065 1,6 

BB 64 8,84 8,02 92 0,82 0,0089 1,2 

BB 65 8,84 8,06 105 0,78 0,0074 1,8 

CC 7 8,49 7,12 169 1,37 0,0081 1,9 

CC 8 8,72 8,34 153 0,38 0,0025 2,7 

CC 9 8,78 8,22 72 0,56 0,0078 6,1 

CC 39 8,61 7,3 80 1,31 0,0164 6 

CC 40 8,68 7,96 149 0,72 0,0048 3,2 

CC 57 8,85 8,31 176 0,54 0,0031 2,5 

CC 58 8,84 8,15 111 0,69 0,0062 3,1 

CC 59 8,79 8,17 24 0,62 0,0258 0,7 

DD 10 8,69 8,00 410 0,69 0,0017 5,1 

DD 42 8,62 7,98 171 0,64 0,0037 3,2 

DD 43 8,61 8,23 178 0,38 0,0021 2,7 

DD 44 8,62 8,63 47 -0,01 0,000 6,6 

DD 60 8,87 7,85 85 1,02 0,0120 4,9 

DD 61 8,88 8,14 151 0,74 0,0049 6,1 

EE 16 8,59 8,04 68 0,55 0,0081 8,6 

EE 17 8,58 7,80 55 0,78 0,0142 4,8 

EE 18 8,58 7,78 20 0,8 0,0400 0,3 
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EE 48 8,59 8,19 109 0,4 0,0037 2,5 

EE 49 8,44 8,09 69 0,35 0,0051 3,4 

EE 50 8,75 7,38 98 1,37 0,0140 0,9 

EE 66 8,76 7,80 43 0,96 0,0223 2,0 

EE 67 8,90 7,78 42 1,12 0,0267 1,3 

EE 68 8,66 8,19 31 0,47 0,0152 0,8 

FF 1 8,68 7,84 80 0,84 0,0105 7,4 

FF 2 8,62 7,94 100 0,68 0,0068 3,3 

FF 3 8,50 7,73 60 0,77 0,0128 2,9 

FF 33 8,75 7,81 131 0,94 0,0072 4,0 

FF 34 8,68 7,97 144 0,71 0,0049 3,5 

FF 35 8,64 8,09 133 0,55 0,0041 6,6 

FF 51 8,70 8,21 108 0,49 0,0045 3,2 

FF 52 8,84 7,88 179 0,96 0,0054 3,6 

FF 53 8,80 8,29 109 0,51 0,0047 5,6 

GG 1 8,55 7,87 77 0,68 0,0088 1,5 

GG 2 8,35 7,74 65 0,61 0,0094 0,4 

GG 3 8,34 8,17 68 0,17 0,0025 1,3 

GG 33 7,97 8,12 70 -0,15 -0,002 0,7 

GG 34 8,61 7,08 155 1,53 0,0099 0,6 

GG 35 8,36 7,86 130 0,5 0,0038 5,1 

GG 51 8,81 8,07 59 0,74 0,0125 0,2 

GG 52 8,58 7,64 145 0,94 0,0065 0,3 

GG 53 8,63 8,17 51 0,46 0,0090 0,2 

HH 45 8,49 6,91 75 1,58 0,0211 1,3 

HH 46 8,44 7,52 111 0,92 0,0083 1,6 

HH 47 8,34 8,42 119 -0,08 -0,001 2,2 

HH 13 8,4 7,38 169 1,02 0,0060 1,6 

HH 14 8,51 8,05 125 0,46 0,0037 1,5 

HH 15 8,3 6,31 70 1,99 0,0284 1,3 

HH 63 8,61 7,09 105 1,52 0,0145 1,6 

HH 64 8,81 7,02 110 1,79 0,0163 0,3 

HH 65 8,62 6,14 70 2,48 0,0354 0,6 

II 60 8,85 8,47 75 0,38 0,0051 1,5 

II 61 8,57 8,15 65 0,42 0,0065 0 

II 62 8,49 8,23 80 0,26 0,0032 0,8 

II 10 8,27 7,96 155 0,31 0,0020 3,1 

II 11 8,51 8,04 195 0,47 0,0024 4,5 

II 12 8,35 8,04 80 0,31 0,0039 4,8 

II 42 8,53 7,93 217 0,6 0,0028 2,3 

II 43 8,39 7,96 115 0,43 0,0037 1,1 

II 44 8,43 7,92 115 0,51 0,0044 0,8 

JJ 16 8,41 7,39 75 1,02 0,0136 4,2 

JJ 17 8,47 7,57 144 0,9 0,0062 2,8 

JJ 18 8,45 7,71 154 0,74 0,0048 4,7 
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JJ 66 8,61 7,06 118 1,55 0,0131 5,1 

JJ 67 8,96 7,24 61 1,72 0,0282 0,7 

JJ 68 9,00 7,25 171 1,75 0,0102 3,4 

JJ 48 8,31 6,9 109 1,41 0,0129 2,6 

JJ 49 8,42 7,33 173 1,09 0,0063 3,1 

JJ 50 8,48 6,6 95 1,88 0,0198 0,5 

KK 39 8,32 8,15 60 0,17 0,0028 2,4 

KK 40 8,32 8,12 103 0,2 0,0019 1,8 

KK 41 8,29 8,28 122 0,01 0,0001 1,7 

KK 57 8,74 8,19 45 0,55 0,0122 1 

KK 58 8,66 8,11 80 0,55 0,0069 1,7 

KK 59 8,78 8,17 115 0,61 0,0053 1,6 

KK 7 8,71 8,1 211 0,61 0,0029 3,7 

KK 8 8,5 7,94 86 0,56 0,0065 2 

KK 9 8,53 7,87 220 0,66 0,0030 2,1 

LL 54 8,36 8,24 18 0,12 0,0067 0,4 

LL 55 8,54 8,16 132 0,38 0,0029 0,3 

LL 56 8,65 8,22 55 0,43 0,0078 0 

LL 36 8,36 7,99 124 0,37 0,0030 0,8 

LL 37 8,5 8,31 77 0,19 0,0025 0,1 

LL 38 8,26 8,19 43 0,07 0,0016 0,2 

LL 4 8,35 8,07 75 0,28 0,0037 0,3 

LL 5 8,29 7,92 141 0,37 0,0026 0,3 

LL 6 8,31 8,02 84 0,29 0,0035 0,4 
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Bilaga 5 
 
Knivdata per styckare 2 

 
Här redovisas samtliga VAS-skattningar.  

  VAS VAS VAS  VAS VAS VAS VAS 

Styckare Kniv nr 
Morgon 
obehag Obehag Knivskärpa 

Anstr. 
knivarm 

Anstr. 
andra 
arm 

Anstr. 
knivhand 

Anstr. 
andra 
hand 

AA 4 0 0 1,9 6,4 4,2 6,8 4,4 

AA 5   0 2,8 6,8 3,2 7,4 2,5 

AA 6   0 5,5 2,3 0,9 5 0,7 

AA 36 2,5 0 2,2 6 4,2 8,3 4,2 

AA 37   0 4,3 3,4 3 4,9 3,7 

AA 38   0 2,3 5,9 4 6,9 3,9 

AA 54 0 0 7,3 0,2 0,1 0,3 0,2 

AA 55   0 3,7 3,8 1,6 3,7 1,7 

BB 13 1,7 0 1,6 3,2 1,7 8 0,6 

 BB  14   2,5 1,5 5,1 0,9 4,8 0,6 

 BB  15   1,9 1,3 5,3 1,4 7,7 1,5 

 BB  45 2,1 0 4 4,2 3,1 4,2 4,4 

 BB  46   5 2,2 5,9 1,4 6,6 2 

 BB  47   3,5 1,7 3,8 1,9 5 2,2 

 BB  63 0 0 1,6 3,1 1,2 2,7 1,2 

 BB  64   0 1,2 4,2 1,1 4,7 1,5 

 BB  65   0 1,8 2,7 1,4 6,2 2 

 CC  7 0 0 1,9 1,8 1,5 1,5 2,1 

 CC  8   0 2,7 2,2 1,5 2,3 1,2 

 CC  9   0 6,1 1,8 1,5 1,7 1,6 

 CC  39 0 0 6 3,9 1,7 3,2 3,4 

 CC  40   0 3,2 3,3 1,7 2,5 2,8 

 CC  57 0 0 2,5 2,5 1,5 2,3 1,6 

 CC  58   0 3,1 1,7 1,1 2,2 1,7 

 CC  59   0 0,7 1,4 1,3 2,2 1,2 

 DD  10 0,0 0,0 5,1 2,1 1,2 2,2 1,2 

 DD  42 0,0 0,0 3,2 3,8 2,7 4,0 2,3 

 DD  43   0,0 2,7 4,1 2,3 4,3 2,0 

 DD  44   0,0 6,6 1,1 1,8 0,9 1,7 

 DD  60 0,0 0,0 4,9 3,6 2,1 3,4 1,7 

 DD  61   0,0 6,1 3,2 1,7 3,2 1,3 

 EE  16 4,7 5,5 8,6 6,6 4,1 6,1 1,9 

 EE  17   7,8 4,8 5,3 3,2 6,2 3,3 

 EE  18   10,0 0,3 6,7 4,2 7,2 2,6 

 EE  48 1,3 3,0 2,5 5,9 2,1 6,0 2,5 

 EE  49   2,4 3,4 6,9 2,7 2,1 1,7 
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 EE  50   4,4 0,9 4,3 1,8 4,7 1,8 

 EE  66 1,7; 3,4 2,3 2,0 6,9 2,7 3,5 1,9 

 EE  67   0,8; 2,5 1,3 6,3 2,6 7,1 2,1 

 EE  68   0,9; 5,3 0,8 6,7 2,7 5,2 2,2 

 FF  1 0,0 0,0 7,4 2,3 0,3 2,5 0,2 

 FF  2   0,0 3,3 3,0 0,3 2,9 0,2 

 FF  3   0,0 2,9 1,9 0,4 3,4 0,4 

 FF  33 0,0 0,0 4,0 2,1 0,3 3,1 0,3 

 FF  34   0,0 3,5 1,6 0,3 3,1 0,4 

 FF  35   0,0 6,6 1,5 0,5 3,3 0,3 

 FF  51 0,0 0,0 3,2 1,6 0,3 2,8 0,3 

 FF  52   0,0 3,6 1,4 0,2 2,8 0,2 

 FF  53   0,0 5,6 1,6 0,0 4,0 0,1 

 GG  1 5,5 1 1,5 7,4 2,1 8,4 1,5 

 GG  2     0,4 9,3 2,7 9,7 2,7 

 GG  3     1,3 9,2 3,8 9,5 4 

 GG  33 0 1,3 0,7 9,6 4,8 9,7 5,1 

 GG  34   1,2 0,6 9,6 5,2 9,8 5,4 

 GG  35   0 5,1 7,4 2,4 6,8 3 

 GG  51 0 1,1 0,2 9,8 5,1 10 5,1 

 GG  52   1 0,3 9,8 4,8 9,7 4,6 

 GG  53   1,1;0,4 0,2 9,8 4,8 9,7 4,9 

 HH  45 0 0 1,3 7,1 2,3 6,7 1,4 

 HH  46     1,6 3 2,2 3 2,8 

 HH  47     2,2 2,5 1,6 2,5 1,4 

 HH  13 0 0 1,6 3 1,4 1,7 0,6 

 HH  14     1,5 2,9 1,7 3,1 2 

 HH  15     1,3 1,7 1,3 2 1,8 

 HH  63 0 0 1,6 2,3 1,5 3,5 1,4 

 HH  64     0,3 3,6 3,1 5 3,6 

 HH  65     0,6 3,6 2,3 4 2,7 

 II  60 0 0 1,5 8 0,4 0,5 0,4 

 II  61   10 0 9,8 4,6 9,6 4,6 

 II  62   6,5 0,8 6,9 3 7,8 2,9 

 II  10 0 0 3,1 3,6 1,8 1,4 2,4 

 II  11     4,5 2,1 1,8 2,3 2,3 

 II  12     4,8 2,2 2 2,3 2,1 

 II  42 2,8 2 2,3 2,2 2 2,1 2,2 

 II  43   4,7 1,1 1,1 4,1 7,6 3,8 

 II  44   4,6 0,8 0,7 1,2 8,7 9 

 JJ  16 0 0 4,2 4,2 0 0 0 

 JJ  17   2,7 2,8 4,7 0 4,8 0 

 JJ  18   4,4 4,7 5,1 0 5,5 0 

 JJ  66 0 0 5,1 5,2 0 5,5 0 

 JJ  67     0,7 7,3 0 5,1 0 
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 JJ  68     3,4 3,8 0 4 0 

 JJ  48 0 4,8 2,6 2 0 1 0 

 JJ  49   4,4 3,1 3,2 0 3,5 0,1 

 JJ  50   4,6 0,5 8,8 0 8,6 0 

 KK  39 0 0 2,4 7,3 5 7,8 4,8 

 KK  40   4 1,8 7,3 4,2 7,8 3,2 

 KK  41   2,7 1,7 7,3 4,4 7,7 3,2 

 KK  57 0 0 1 8,5 2,9 8,5 2,2 

 KK  58     1,7 7,3 3,4 7,7 3,1 

 KK  59     1,6 8,1 3,1 7,8 2,3 

 KK  7 0 0 3,7 7,2 2,8 7 2,7 

 KK  8     2 7,7 3,3 7,5 3 

 KK  9     2,1 7,8 2,3 7,2 3 

 LL  54 4 4 0,4 9,9 0,3 9,8 0,4 

 LL  55   7 0,3 10 0,1 10 0 

 LL  56   7,4 0 10 0,1 10 0,2 

 LL  36 2,6 7,3 0,8 10 0,3 9,2 0,8 

 LL  37   7,4 0,1 9,8 0,1 9,7 0,7 

 LL  38   7,4 0,2 9,8 0,3 9,6 0,2 

 LL  4 3,7 5,5 0,3 9,5 0,5 8,5 0,4 

 LL  5   8,5 0,3 9,8 0,5 9,4 0,5 

 LL  6   7,6 0,4 9,7 0,5 9,5 0,8 
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Bilaga 6  
 
Statistiska tester i SPSS 

 

1. Skillnader mellan knivstålstyper i minskning av knivskärpa per minut. 

ANOVA F-test. 

Resultat: Skillnaden är inte signifikant (p=0,087) 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Knivskärpeminskning  * 

Knivstålstyp 

103 100,0% 0 ,0% 103 100,0% 

 

 

Report 

Knivskärpeminskning 

Knivstålstyp Mean N Std. Deviation 

dimension1 

A ,009424 34 ,0096996 

B ,006780 35 ,0060420 

C ,011074 34 ,0080331 

Total ,009070 103 ,0081648 

 

 

ANOVA Table 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Knivskärpeminskning * 

Knivstålstyp 

Between Groups (Combined) ,000 2 ,000 2,504 ,087 

Within Groups ,006 100 ,000   

Total ,007 102    

 

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Knivskärpeminskning * 

Knivstålstyp 

,218 ,048 
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2. Knivtid och knivstålstyp. 

ANOVA F-test. 

Resultat: Skillnaden är inte signifikant (p=0,17)  

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Minuter  * Knivstålstyp 103 100,0% 0 ,0% 103 100,0% 

 

 

Report 

Minuter 

Knivstålstyp Mean N Std. Deviation 

dimension1 

A 115,82 34 73,051 

B 113,09 35 42,476 

C 92,71 34 44,180 

Total 107,26 103 55,372 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Minuter * 

Knivstålstyp 

Between Groups (Combined) 10883,179 2 5441,590 1,803 ,170 

Within Groups 301858,743 100 3018,587   

Total 312741,922 102    

 

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Minuter * Knivstålstyp ,187 ,035 
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3. Test av knivstålstyp och rang knivskärpa VAS. 

Kruskal-Wallis test.  

Resultat: Skillnaden är inte signifikant (p=0,099) 

 

 
 

4. Test av knivstålstyp rang ansträngning VAS alla skattningar.  

Kruskal-Wallis test. 

Resultat: Skillnaden är signifikant (p=0,004) 

 

 
 

5. Test av skillnader mellan styckare. Minskning av skärpeindex score/minut. 

 ANOVA F-test. 

Resultat: Skillnaden är signifikant (p<0,005) 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Score  * Styckare 103 100,0% 0 ,0% 103 100,0% 
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Report 

Score 

Styckare Mean N Std. Deviation 

dimension1 

AA ,009088 8 ,0031193 

BB ,014900 9 ,0111877 

CC ,009338 8 ,0079362 

DD ,004067 6 ,0042373 

EE ,016589 9 ,0115512 

FF ,006767 9 ,0030083 

GG ,006711 9 ,0045090 

HH ,014744 9 ,0119575 

II ,003778 9 ,0014105 

JJ ,012789 9 ,0074454 

KK ,004622 9 ,0035947 

LL ,003811 9 ,0020594 

Total ,009070 103 ,0081648 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Score * 

Styckare 

Between Groups (Combined) ,002 11 ,000 3,842 ,000 

Within Groups ,005 91 ,000   

Total ,007 102    

 

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Score * Styckare ,563 ,317 
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6. Test av skillnader mellan styckare. Knivtid.  

ANOVA F-test. 

Resultat: Skillnaden är signifikant (p=0,009) 

 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Minuter  * Styckare 103 100,0% 0 ,0% 103 100,0% 

 

 

Report 

Minuter 

Styckare Mean N Std. Deviation 

dimension1 

AA 128,87 8 42,873 

BB 77,78 9 27,725 

CC 116,75 8 54,226 

DD 173,67 6 126,728 

EE 59,44 9 29,720 

FF 116,00 9 35,475 

GG 91,11 9 40,310 

HH 106,00 9 31,808 

II 121,89 9 55,370 

JJ 122,22 9 40,856 

KK 115,78 9 61,664 

LL 83,22 9 42,065 

Total 107,26 103 55,372 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Minuter * 

Styckare 

Between Groups (Combined) 72159,992 11 6559,999 2,481 ,009 

Within Groups 240581,931 91 2643,757   

Total 312741,922 102    

 

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Minuter * Styckare ,480 ,231 
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___________________________________________________________________________ 

 

7. Test av skillnader mellan styckare. Knivtid för de med respektive utan obehag/besvär. 

ANOVA F-test. 

Resultat: Skillnaden är signifikant (p=0,008) 
 

 

Case Processing Summary 

 

Cases 

Included Excluded Total 

N Percent N Percent N Percent 

Minuter  * ObehagBesvär 103 100,0% 0 ,0% 103 100,0% 

 

 

Report 

Minuter 

ObehagBesvär Mean N Std. Deviation 

dimension1 

EJ 125,13 40 62,175 

JA 95,92 63 47,707 

Total 107,26 103 55,372 

 

 

ANOVA Table 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Minuter * 

ObehagBesvär 

Between Groups (Combined) 20866,944 1 20866,944 7,221 ,008 

Within Groups 291874,978 101 2889,851   

Total 312741,922 102    

 

 

Measures of Association 

 Eta Eta Squared 

Minuter * ObehagBesvär ,258 ,067 

 

 

 


