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Sammanfattning 

Styckares arbete är fysiskt ansträngande och kännetecknas av att vara utpräglat manuellt där den 
handhållna kniven är det viktigaste verktyget. Arbetet innebär enligt arbetsskadestatistiken hög risk 
för arbetsrelaterade skador och sjukdomar. 

Syftet med avhandlingen är att identifiera och utvärdera arbetsmiljöförbättringar som 
styckningsföretag och anställda styckare i samverkan och under beaktande av systemeffektivitet kan 
vidta. Ett andra syfte är att ge ett kunskapsbidrag som branschen kan tillämpa i sin framtida 
arbetsmiljöutveckling. 

Avhandlingen baseras på det arbete som genomfördes i två forskningsprojekt (STAR respektive 
SKARP). Dessa bedrevs som en branschintervention, i en interaktiv ansats och med styrgrupper 
med deltagare från branschorganisationen Kött- och Charkföretagen samt representanter från 
styckningsföretag och livsmedelsarbetarnas fackförening. 

De studier som ingår i avhandlingen har huvudsakligen genomförts i reell miljö som kvasi-
experimentella fallstudier. Styrgrupperna i projekten samt de aktuella företagen deltog i planering 
och utvärdering av dem. 

Resultaten visade att styckningsarbete är så fysiologiskt krävande att många styckare ingående i 
mätningarna låg över den nivå som rekommenderas för att arbetet skall vara hållbart. Avhandlingen 
rekommenderar därför att den fysiska arbetsbelastningen på individnivå i styckningsarbete inte ska 
överstiga 30 Relative Aerobic Strain (RAS), dvs. den andel av sin fysiska förmåga uttryckt i 
syreupptagning som individen använder i sitt arbete. Vidare visar resultaten att ökad arbetstakt 
försämrar kvalitet och utbyte samt företagens lönsamhet. En ökad arbetstakt upplevs dessutom 
negativt av styckarna. Polering av knivarna istället för att slipa dem innebär att kniven kan bli 
vassare, dess livslängd förlängs och därmed minskar kostnaderna för knivslitage samtidigt som 
risken för belastningsskador minskar.  

För den enskilde individens hållbara anställning i styckningsarbete föreslås flera åtgärder: bl.a. att 
införa ett system för förbättrad knivskärpa där utbildning och teknik för att hålla knivarna vassa 
ingår samt att organisera arbetet med en anpassning av teknik, arbetstakt och arbetstyngd som 
främjar styckarnas hälsa.  

Interaktiviteten i projekten resulterade i ökat samarbete om arbetsmiljön mellan styckningsföretagen 
och med Arbetsmiljöverket. För att arbetsmiljöförbättrande åtgärder ska bli hållbara samt även ge 
ett bidrag till företagets lönsamhet bör de ske i samverkan med samt engagera de anställda.  

Nyckelord: Ergonomi; styckning; kniv; knivskärpa; polering; interaktiv; branschintervention; 
hållbarhet; lönsamhet; förändring; utbyte; stress; RAS 
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Extended abstract 

Meat cutting work and sustainability 
 
The work of meat cutters is physically strenuous and is characterized by being highly manual with 
the handheld knife as the most important tool. It is the combination of speed, precision and volume 
that distinguishes industrial meat cutting from other types of cutting. In this thesis meat cutting 
work is defined as a handicraft. According to The Swedish Work Environment Authority (AV), 
meat cutting work entails high risk of work-related injuries and illnesses. Meat cutters had the 
highest frequency of reported occupational diseases among blue collar workers in Sweden in 2013. 

The aim of the thesis is to identify and evaluate work environment improvements that meat cutting 
companies and their employees in cooperation can take when also considering system efficiency. A 
second objective is to provide a knowledge contribution to the industry for application in their 
future work environment development. 

The thesis is based on work carried out in two research projects (STAR – Meat cutters’ work 
situation, an interactive research program for industry support and development of measures and 
SKARP – Sharp - education in knife sharpness and working technique). These were conducted as 
industry interventions, in an interactive approach and with steering committees consisting of 
participants from the meat cutting industry and their professional and industrial organization and 
the meat cutters’ union. 

Meat cutters’ work-related disorders and injuries are influenced by the following factors identified: 

1) Work is psychosocially characterized by low self-control, heavy workload and high demands. 

2) From a physical point of view, meat cutting work is characterized by: 

a) Extremely fast movements of the arm and wrist compared to other professions. 

b) Repetitiveness of hand and arm movements, where the working cycle length varies from 15 
seconds in pork cutting to 30 minutes in beef cutting. 

c) Work load due to lifting differs between pork cutting, where cuts of the meat at a pace line 
may not need to be lifted by the individual meat cutter. For beef cutting, the meat cutter has to 
lift details that can weigh 35 kg. 

d) Lacerations, where the use of protective gloves and aprons has significantly reduced the injury 
incidence. Protection for the whole arm, hand, chest and abdomen are available. 

e) Work is performed standing and mostly there is an access to mats or platforms to stand on, 
but in practice it is difficult to optimize the working height.  

f) The range of motion is large. Cuts of meat are thrown on the working table and on belts 
above or under the table. To cut the meat hanging also means working in ergonomically 
unfavorable postures. 

g) Physiologically there are high demands on the cardiovascular system. 
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h) In the premises where meat cutting work is carried out, the temperature should be +12oC and 
all carcasses should be + 7oC according to authority regulations. 

In order to meet food hygiene requirements, the knives used must: be corrosion resistant; manage 
exposure to harsh chemicals and high water temperatures during cleaning; have an attachment 
between blade and handle that does not host bacteria. For safety the handle should provide good 
friction when wet. A flexible blade is often desired. At most companies the meat cutters sharpen 
their own knives although some large companies have semi-automated knife sharpening devices. 

The thesis discusses the framework of ergonomics and uses Wilson’s definition: Ergonomics is the 
theoretical and fundamental understanding of human behavior and performance in purposeful interacting sociotechnical 
systems and the application of that understanding to design of interactions in the context of real settings.  

The concept of sustainability is in this thesis defined as the individual employee’s sustainable employment in 
their work and the company’s sustainable production. This means an employment designed so that the 
individual has the physical capacity and energy to perform the tasks included in the employment 
and can carry them out over time, and that the work tasks are, for the individual, meaningful and 
provide personal growth. The goal of sustainable employment is that it results in a long-term and 
meaningful working life without poor health and an individual meaningful time off without illness. 
A sustainable production means that production is carried out with social, economic and ecological 
sustainability according to the World Commission on Environment and Development’s definition. 
This means personnel, time, premises, material and other energy resources to be utilized with the 
aim of developing employees, production, organization and technology by long-term thinking. 
Sustainable production means that it is profitable, competitive, and that it has a market for its 
goods.  

In this thesis, the broad concept of "physiological load" has been chosen as it shows the work load and 
how this load can affect the ability to recreational activity and thus the individual employee’s 
sustainable employment in their work. In the studies this has been indicated by pulse. 

Some production concepts are defined:  

• The value of the meat is higher than wages and production costs. Therefore, the value of 
the meat yield is a central factor. 

• Yield is defined in the meat industry as the weight of each individual cut of meat in relation 
to the carcass’ weight. The cuts have different values, which means that the yield is more 
important the more expensive the cut is. Larger companies use computerized systems that 
calculate the weight in relation to the carcass’ weight, its quality and fat content. Profitability 
requires that the yield remains at its target. 

• Quality is defined in the meat industry as “according to standard” or “not acceptable“. The 
norm is defined according to companies’ specification and based on customer requirements. 
The specification includes the appearance of a complete cut of meat, what/which muscles 
and how much meat included, how much and where fat is included, the cuts accepted and 
the margin of error accepted. 

The studies included in the thesis have generally been conducted in real settings and as quasi-
experimental case studies. Within the interactive research approach, questionnaires, interviews, 
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observations, heart rate measurements and measurements of knife sharpness were performed. The 
steering committee of the projects and the companies in question participated in the planning and 
evaluation of them. 

The results show that many meat cutters included in the measurements performed their meat 
cutting work at a level exceeding the level recommended for physiologically demanding work to be 
sustainable. The thesis therefore recommends that the physical workload at the individual level in 
meat cutting work should not exceed 30% Relative Aerobic Strain (RAS), i.e. the percentage of the 
physical ability in terms of oxygen uptake by the individual in his work. Furthermore, the results 
show that increased work rate reduces the quality and yield and profitability of companies, and also 
is perceived negatively by the meat cutters.  

Polishing a knife instead of grinding it means that the blade may become sharper, its life extended, 
and thus reduces the cost of knife wear at the same time as the risks of musculoskeletal disorders 
are reduced.  

For the individual employee’s sustainable employment in meat cutting work, several actions are 
proposed: e.g. to introduce a system for knife sharpening where education and technology to keep 
knives sharp are included and to organize the work by adapting technology, work pace and 
workload to promote meat cutters’ health. 

The interactivity of the projects resulted in increased co-operation for working environment issues 
between cutting companies and the AV. In order to improve the working environment measures to 
become sustainable and also to make a contribution to the company's profitability, this should be 
done in collaboration with the employees. 

The thesis concludes that work environment improvements for meat cutters are important. A 
holistic approach for the work environment, integrated with productivity and quality aspects of the 
production promotes meat cutters’ commitment to work, their willingness and ability to perform 
quality and yield, and enhances their willingness to participate in improvement efforts.  

The most important work environment improvement measures suggested are: 

• To give meat cutters opportunities to work with a sharp knife through access to sharp 
knives, education and training in knife sharpening. 

• To create conditions for meat cutting so that the physical workload on the individual meat 
cutter does not exceed 30% RAS. 

• To find a work pace where the precision/profitability is strengthened and the employees’ 
long-term health are taken into account and strengthened. 

• To involve staff at all levels in the process of change. 

The second purpose, to give an applicable knowledge contribution to the industry’s future 
development work, is thus answered: 

• The thesis confirms the meat cutters’ own view of the knife as the main tool in this work. 
Knife sharpness is a means to improve product quality and reduce the work load on the 
meat cutters which companies and their employees can further develop. By measuring knife 
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sharpness for each individual, the meat cutters’ interest in the learning of knife sharpness 
can be strengthened, which is a prerequisite for its implementation. 

• The thesis shows that polishing of the knife edge is a fast and effective way to create knife 
sharpness. With polishing, the knife can be sharper than with grinding and its life extended, 
and thus reduce the cost of blade wear. 

• The thesis shows that meat cutters’ work situation is promoted by the variation of work and 
by reduced load from knife work. 

• The thesis shows that increased work pace reduces quality and yield and profitability of 
companies and is disliked by the meat cutters. 

• The thesis demonstrates the benefits of cooperation between meat cutting companies on 
health and safety issues. 

The industry’s cooperation with research provided knowledge to the benefit of the industry.  
 

Keywords: Ergonomics; meat cutting; knife; knife sharpening; polishing; interactive; industry 
intervention; sustainability; profitability; change; yield; stress; RAS 
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Läsanvisning 

Detta avsnitt beskriver kort avhandlingens upplägg och innehåll.  

Först kommer en genomgång av vem som gjort vad i de artiklar som ingår i avhandlingen. Därpå 
ett förord som beskriver mig och mina bevekelsegrunder, motiv och värdegrund. 

Kapitel 1 Introduktion, är det kapitel som kort presenterar ämnet styckningsarbete i Sverige idag. 
Vad som definierar det samt likheter och skillnader i förhållande till omvärlden. Här ges också en 
bakgrund till varför denna avhandling behövs. 

Kapitel 2 Syfte och forskningsfrågor. I detta kapitel presenteras syftet och de forskningsfrågor 
som utvecklats. Det innehåller också en schematisk bild av artiklarna och hur de förhåller sig till 
forskningsfrågorna. 

Kapitel 3 Svensk industriell styckning beskriver den verksamhet som avhandlingen hämtar sin 
empiri ur.  

Kapitel 4 Teoretisk referensram beskriver teorierna som avhandlingen grundas i. 

Kapitel 5 Metoder, där de metoder som har ingått i avhandlingsarbetet och därmed i artiklarna 
beskrivs. Här finns också en beskrivning av STAR- och SKARP-projekten, samt deras bakgrund 
och syfte. 

Kapitel 6 är en Artikelöversikt med en sammanfattning av de artiklar som ingår i avhandlingen. 

Kapitel 7 Diskussion, där forskningsfrågor och resultat diskuteras och där det visas på en möjlig 
utveckling för svensk styckning.  

Kapitel 8 Praktiska implikationer handlar om vad samhälle, industri och individ kan göra för att 
förbättra styckares arbetssituation. 

Kapitel 9 Slutsatser, som beskriver de slutsatser som dras i avhandlingen. 

Kapitel 10 Framtida forskning innehåller förslag till framtida forskning.  

Därpå kommer en lista med Referenser som finns i denna avhandling. 

Avhandlingen avslutas med de ingående Artiklarna 

I ett Appendix finns de formulär som använts i de olika studierna samt en publikationslista för alla 
arbeten i projekten STAR och SKARP. 
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Illustrationer 

 

Sida  

VIII Putsar sida med hjälp av en mall, griskött 

XIV Skär lårklump med hängande ytterlår, nötkött. 

6 Skär hängande frampart, nötkött. 

54 Skjuvning av hängande grishalvor. 

80 Utskärning av filé med wizardkniv, griskött. 

84 Utskärning av innanlår på bord, nötkött. 

Appendix, sidan 16 Försågning av grisar med cirkelsåg. 

  

Upphovsrätt till foton Björn Hellström: sidan VIII och XIV 

 Johan Karltun: Figur 1, 9 och 12 a  

 Kjerstin Vogel: om inget annat anges 
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Bifogade artiklar 

Denna avhandling innehåller (se Tabell 1) åtta bifogade artiklar/konferensbidrag där respektive 
forskares bidrag till artiklarna framgår.  

Tabell 1. De artiklar som ingår i avhandlingen. Titel, publikation, utgivning samt respektive forskares bidrag 
till respektive artikel. 

  Artikelns titel samt var den är 
publicerad Bidrag till artiklarna (vem har gjort vad) 

I 

Vogel, K., Karltun, J., Eklund, J., 
Engkvist, I-L. (2013). Improving 
meat cutters’ work: changes and 
effects after an intervention. 
Applied Ergonomics, 44(6), 996-
1003. 

Alla författarna medverkade vid planeringen av studierna 
som ligger till grund för artikeln. Karltun planerade artikeln 
från delstudier som utförts på de tre anläggningarna inom 
ett förändringsprojekt på ett företag. Två av dessa studier 
planerades, genomfördes och rapporterades av Karltun. 
Vogel planerade, utförde och rapporterade den tredje 
studien efter denna mall. Artikeln skrevs gemensamt av 
Vogel och Karltun. Eklund och Engkvist medverkade vid 
revisionen av den. 

II Karltun, J., Vogel, K., 
Bergstrand, M. Eklund, J. (2015). 
Maintaining knife sharpness in 
industrial meat cutting: A matter 
of knife or meat cutter ability? 
Preliminärt accepterad med 
revision, Applied Ergonomics 

Artikeln utgår från Bergstrands uppsats i 
magisterprogrammet Ergonomi, människa, teknik och 
organisation. Karltun, Vogel och Bergstrand samlade in 
data. Karltun utförde de statistiska beräkningarna. Vogel 
påbörjade och Karltun ansvarade för den slutliga artikeln. 
Eklund medverkade vid planeringen av artikeln. 

III 

Vogel, K., Karltun, J., Eklund, J., 
Yeow, P. (2015). Increased work 
pace is unprofitable: A beef-
cutting case study. Meat Science 
105 81-88. 

Artikeln initierades och planerades av Eklund. Vogel hade 
ansvaret för utförandet av studien, genomförde 
datainsamlingen samt gjorde de statistiska beräkningarna 
som ligger till grund för artikeln samt hade alla kontakter 
med företaget där den genomfördes. De statistiska 
beräkningarna gjordes först i samarbete med statistiker 
Eriksson och reviderades därefter i samarbete med Yeow. 
Vogel skrev artikeln och bearbetade den tillsammans med 
de andra tre författarna. 

IV Vogel, K., Eklund, J. (2014). On 
physiological demands and 
sustainability in meat cutting 
work. Ergonomics 58(3) 463-479. 

Denna artikel har Vogel gjort lejonparten av arbetet med: 
planerat, initierat, samlat merparten av data emanerande 
från andra studier samt skrivit. Efter insamling av data 
gjort skrivning med stöd av Engkvist. I slutfasen med stöd 
av Eklund. 

V Hägg, G., Vogel, K., Karltun, J., 
McGorry, R. (2015). How do 
different meat temperatures 
affect knife force? Open 
Ergonomics Journal 8 27-31. 

Hägg, Vogel och Karltun samlade in data samt 
medverkade vid utformningen av fixtur för mätningarna. 
Hägg, Vogel, Karltun och McGorry deltog i författandet 
av artikeln. Hägg ansvarade för den slutliga artikeln.  
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  Artikelns titel samt var den är 
publicerad Bidrag till artiklarna (vem har gjort vad) 

VI Vogel, K. (2012). Supervisors in 
ergonomic change of meat cutting. 
Work: A Journal of Prevention, 
Assessment and Rehabilitation, Volume 
41, Supplement 1/2012. 

Denna konferensartikel är helt Vogels ansvar. 

VII Karltun, J., Aili, K., Vogel, K. 
(2011) Deboners’ stress in 
alternatively organized work. 
Konferensbidrag vid ODAM2011 
Research for the missing link, 
Grahamstown, South Africa. 

Denna konferensartikel utgår från Ailis uppsats i 
magisterprogrammet Ergonomi, människa, teknik och 
organisation. Aili planerade studien tillsammans med 
Karltun. Aili och Vogel utförde mätningarna. Karltun 
var huvudhandledare och Vogel bihandledare för 
examensarbetet. Karltun skrev konferensartikeln. 

VIII Vogel, K., Karltun, J., Åström, P. 
(2014) Stay Sharp. Konferensbidrag 
ODAMNES 2014, Köpenhamn, 
Danmark. 

Konferensartikeln initierades och skrevs till största 
delen av Vogel. Åström skrev delar av inledningen. 
Karltun medverkade i slutförandet. 

 

 

Artikel I, II och III är publicerade med tillstånd av Elsevier. 

Artikel IV är publicerad med tillstånd av Taylor & Francis. 

Artikel VI är publicerad med tillstånd av IOS Press. 
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Förord 

Här beskriver jag min bakgrund och resa, som f.d. styckare och sedermera ergonom, till Kungliga 
Tekniska högskolan (KTH) och doktorand i STAR- och SKARP-projekten. 

”Ingen kan se hur lång tid det har tagit, men alla kan se hur väl det är utfört” (fröken Gerdin, 
sagt i första klass Åmåls folkskola, 1961) 

För att börja från början. Det blev sju år på dåvarande Scan Väst i Göteborg med Taylor Holmén 
som arbetsledare och arbetskamrater som Gösta Sterneskog och Weiron Holmberg, vilka lärde mig 
massor. Jag lärde mig att klyva en gris, knyta prinskorv, slipa en kniv, sprita revben, skära skinka och 
allt annat en styckare ska kunna. Arbetet var tungt, kallt, monotont och jag nådde inte ens upp till 
arbetsbordet. Det krävdes en trall att stå på. Men det var på något vis trivsamt med kamraterna och 
svårt att slita sig loss. Bra betalt var det också, och så kunde jag jobbet. Jag stannade tills kroppen 
inte klarade av det längre. Precis som så många andra styckare fick jag problem med knivhanden. 
För min del inget allvarligare som carpaltunnelsyndrom (CTS), utan jag drabbades av ett 
utmattningssyndrom i höger handled. Detta var ingenting som kunde avhjälpas med behandling 
eller träning – arbetet var för tungt för mig. Förutom att jag fortfarande kan både slipa och ståla en 
kniv, så kommer kroppen ihåg hur jag ska stycka och den bär också med sig minnen i form av alla 
ärren på vänsterhanden. Men jag slapp avskurna senor i handen eller andra svårare skador. 

Nästa yrkesval var mera självklart. Anatomin kunde jag (delvis) och behovet visste jag fanns. Jag 
blev sjukgymnast och längre fram ergonom inom företagshälsovården. Det yrket har jag haft i 25 år. 
Ett bra yrke där jag utvecklats och kunnat använda mina kunskaper som styckare för att hjälpa 
forna kollegor med deras arbetsteknik och besvär. Tillsammans med företagens arbetsledningar har 
jag bl.a. genomfört ett stort antal individuella arbetsteknikutbildningar med hjälp av video där 
feedbacken var momentan och förändringarna hos den enskilde styckaren positiva. Denna metod 
presenterade jag sedermera på min första vetenskapliga konferens 2003. Jag har även medverkat i 
arbetslags- och arbetsmiljöutveckling, genomfört arbetskravs- och riskanalyser i många företag och 
därmed lärt mig själv och andra på vägen. Så en dag fick jag höra om en doktorandtjänst på KTH. 
Den handlade om styckare och deras arbetssituation. ”Men jag är ingen ingenjör. Jag kan väl inte…” Men 
jag vågade söka och det visade sig att ingen fyllde kraven i annonsen lika väl som jag. Och idag är 
jag nog den på ett svenskt universitet som vet mest om svensk styckningsverksamhet. Min 
bakgrund må vara okonventionell, men jag har bidragit till kunskapsuppbyggnaden angående 
styckning inom den vetenskapliga världen och jag har bidragit till att styckningen i Sverige har 
utvecklats mot en öppnare attityd till den vetenskapliga världen.  

Min förförståelse av styckningens villkor är en viktig grund för mitt kunskapsinhämtande. Att känna 
arbetets villkor i kroppen, med smärta som ett delresultat, har resulterat i ett arbetsmiljöengagemang 
som även berör begreppet arbetsglädje (Vogel, 2004). 

Att skriva vetenskapligt innebär bland annat att inte lägga personliga värderingar i det man skriver, 
vilket innebär att mina värderingar ska hållas utanför denna text. Men jag vill ändå citera Patricia 
Ann Scott som har skrivit så mycket klokt, särskilt om ergonomi i utvecklingsländer, när hon skriver 
att: ”Although ergonomics is not about politics, the world in which ergonomists operate is (Scott, 2010, s. 441)”. I 
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samma bok har jag läst och instämmer i att ”`Sustainable development`, watchword for the twenty-first 
century, if there is to be a twenty-second – is the only hope for a better life for all (Scott, 2010, s. 441)”. 

Med detta sagt vill jag presentera min värdegrund, som samtidigt är en programförklaring och min 
drivkraft.  

Under mitt arbetsliv har jag besökt ett stort antal slakterier och styckningsanläggningar för allt från 
fjäderfä till klövdjur. Jag kan notera att arbetsförhållandena i mitt perspektiv, som är mer än 35 år, 
visserligen blivit bättre, men de är långt ifrån tillfredsställande. Som jag ser det består problematiken 
av flera delar: djurrätt, arbetsrätt, ekologi, hållbart samhälle och människovärde. Bara för att vi kan, 
har vi som människor inte rätt att utöva rovdrift på djur och natur. Däremot instämmer jag med 
Nordin (2001, s. 97) som hävdar att människors rätt är viktigare än djurens. Den grundläggande 
frågan är om ska vi äta kött alls. Om vi svarar ja måste vi inte bara acceptera utan också kräva 
värdiga villkor inte bara för slaktdjuren utan även för dem som processar köttet i industrin. Det är 
hyckleri att äta kött och samtidigt blunda för hur de människor har det som styckar köttet därför att 
man anser att hanteringen är obehaglig. 

Dagens, 2000-talets, värderingar är de mätta magarnas. Vi vill ha ekologiskt, öppna landskap och 
gärna vegetariskt, men kan inte tänka oss att äta mindre kött (YouGov Sweden AB, 2011). 
Reaktionerna på Upton Sinclairs bok ”Vildmarken” om slakteriarbetare i Chicago på 1900-talet var i 
början starka, men resultatet blev inte bättre arbetarskydd utan bättre kötthantering. Vi kan jämföra 
med dagens debatt, som ofta behandlar djurens rätt, men mera sällan förhållandena för dem som 
arbetar med köttproduktion. Som jag ser det har det inte hänt tillräckligt mycket på 100 år. Därför 
skulle jag vilja se en debatt där människovärde och inte endast djurrätt diskuteras.  

Arbete är viktigt för oss, så viktigt att människan uppfann väckarklockan (Pablo Picasso, 1881-
1973). Men att arbeta ska även innebära att trivas på jobbet. Där ska vi inte bara tjäna pengar, där 
ska vi må bra också. Som Fabian Månsson1 sa: ”Mer bröd, fläsk och lycka åt det arbetande folket”. 

Förhoppningen är att denna avhandling ska bidra till ett hållbart arbetsliv för svenska styckare och 
en hållbar produktion för svenska styckningsföretag. 

 

                                                 
1Fabian Månsson, socialdemokratisk politiker och agitator (1872-1938). Yttrande vid socialdemokratiska partiets åttonde 
kongress 1911 (Bäckström, 1973, s. 95). 

http://www.marxistarkiv.se/sverige/backstrom-arbetarrorelsen-2.pdf
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1 Introduktion  

En introduktion till forskningsområdet styckning ur ett internationellt perspektiv och med 
personlig kunskap om svensk, dansk och nya zeeländsk verksamhet.  

1.1 Definition av styckning 
Styckning är ett utpräglat manuellt och praktiskt arbete som i motsats till andra fabriksarbeten 
innebär demontering av den produkt som framställs (Hansson, 2004, s. 105). Dess industriella 
design skiljer sig från övrig tillverkningsindustri (beskrivs i kapitel 3) och kniven är det huvudsakliga 
verktyget. Det specifika för industriell styckning, i förhållande till annan styckning, är 
kombinationen av hastighet, precision och volym. Styckning utförs av särskilt utbildad personal och 
står under kontroll av främst Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket (AV). 

Hantverk definieras som kunskapsintensiva yrken som kräver lång utbildning. De kännetecknas av 
en hög grad av manuellt, praktiskt arbete samt en småskalig produktion (Stockholms 
Hantverksförening, 2003). Dagens styckare fjärmar sig från hantverkare i det att arbetet utförs i 
industriell skala och utövarna inte förväntas behärska hela produktionen, från slakt till styckning av 
alla djurslag; det befinner sig i gränslandet mellan hantverk och yrkesskickliga arbetare och är 
möjligen på väg mot att bli ett rent industriarbete. Den nya beteckningen operatör i stället för 
styckare, vilken används i vissa företag, visar på yrkets pågående omvandling från hantverk med 
inneboende yrkesskicklighet och yrkesstolthet till industriarbete med låga kvalifikationer och hög 
grad av utbytbarhet. 

I denna avhandling definieras styckning som ett hantverk i en industriell produktionsmiljö.  

1.2 Bakgrund till forskningsfältet  
Arbetet med att stycka hela djur innebär flera utmaningar. En handhållen kniv är det främsta 
verktyget med vilket arbetet utförs med precision, hög hastighet samt under utvecklande av kraft. 
Den mänskliga förmågan till precision (Fitts, 1954; Woodworth, 1899) minskar med rörelsens 
hastighet samt vid trötthet och även om den inte studerats explicit för styckning så är det rimligt att 
anta att den inte skiljer sig mellan verksamheter. Det handlar om människans förmåga att besluta 
vad som ska ske för att därefter ge kommando till det neuromuskulära systemet att utföra 
rörelserna. Denna förmåga är beroende av individens erfarenhet av den aktuella rörelsen och av hur 
snabbt den ska utföras. Funktionellt ger det centrala nervsystemet (CNS) signal till rörelse vilken 
sedan utförs av muskulaturen. CNS initiering och koppling till motoriken sker på samma sätt vid 
alla rörelser i alla typer av aktiviteter - neuromuskulärt fungerar vi lika (Åstrand, Rodahl, Dahl, & 
Strømme, 2003, kapitel 4). Arbetet försvåras av att skyddsutrustningen, främst skyddshandskar, 
försämrar precisionen i handens rörelser samt att det utförs i kyla (+12oC) och att det kött man 
hanterar är kylt (+7oC). Klimatfaktorerna regleras via Livsmedelslagen (≤12oC) (Svensk 
Författningssamling, 2006) och Arbetsmiljölagen (≥12oC) (Svensk Författningssamling, 2011) och 
får endast i liten utsträckning modifieras och då som en skärpning vid produktion för export. Även 
om många individer är involverade i framtagande av färdiga produkter för livsmedelsindustri och 
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livsmedelsbutiker så är den enskilde styckarens skicklighet och prestation kritisk för 
produktionsresultatet och därmed för företagets ekonomi.  

Både import och export av köttprodukter sker till och från de flesta köttproducerande länder. 
Produktionsvillkoren skiljer sig inte påtagligt mellan dessa länder; även styckningsdetaljernas 
utformning påverkas av handeln och blir därmed mera konform. 

Vid besök i danska och nya zeeländska slakterier konstateras att teknik och arbetsmiljö inte skiljer 
sig nämnvärt från svenska förhållanden. Tappin med flera (2007) beskriver i sin rapport bakgrunden 
till belastningsrelaterad ohälsa inom styckningsbranschen i Nya Zeeland; problembilden där skiljer 
sig inte från den svenska. Genom de skandinaviska företagen Danish Crown2 och HKScan3 har en 
stor del av den danska, svenska och finländska produktionen samma ägarförhållanden och därmed 
deras anställda många anställningsförhållanden gemensamt.  

Viktiga faktorer som kan antas skilja länder åt är bl.a. produktionskostnaderna som vid t.ex. 
grisuppfödning var 17-20% högre i Sverige än i jämförbara EU-länder enligt en debattartikel i 
Dagens Nyheter 2014 (Rutegård & Wierup, 2014); arbetsmiljölagstiftningen, vilket även visar sig i 
arbetsskador (Spangenberg et al., 2003); arbetsskadeförsäkring, som i Sverige är allmän är t.ex. i 
vissa delstater i USA frivillig (Teknikföretagen, 2013) och anställningsform (Teknikföretagen, 2013), 
vilken i Sverige normalt är ”tillsvidare” (populärt kallat ”fast anställning”), medan säsongsanställning 
är vanligast i Nya Zeeland.  

Styckningsarbetet är fysiskt belastande, det utförs alltid stående och kännetecknas av frekventa 
tunga lyft på upp till 35 kg (exemplet från hel bog med ben av nöt, alltså stora tunga djur). Antal 
lyft/dag är beroende av arbetstakten och arbetssättet. Styckar den enskilde exempelvis åtta 
djur/dag, sker lyft av bogar 16 ggr/dag och till detta ska adderas andra tunga lyft. Arbetet utförs 
ofta i besvärliga arbetsställningar och lyft sker ibland med en hand. Att skära innebär 
kraftutveckling; hur stor den blir beror på knivens skärpa, köttslag samt djurets storlek. 
Vinkelhastigheten för handleden vid skärarbete kan också bli extremt hög. Grisstyckning och 
fiskindustriellt arbete har de högsta uppmätta medelvärdena av de studerade yrkesgrupperna med 39 
respektive 41°/sekund (Nordander et al., 2013). Nordander m.fl. (a.a.) fann i sin studie att 
vinkelhastigheten för handleden var den största riskfaktorn för arbetsrelaterade besvär.  

Styckares arbetsrelaterade besvär och skador påverkas av följande identifierade orsaker: 

1) Psykosocialt karaktäriseras arbetet av låg egenkontroll över sitt arbete, hög 
arbetsbelastning och höga krav samt lågt stöd i arbetet (Nordander et al., 2013).  

2) Fysiskt karaktäriseras arbetet av: 
a) Extremt snabba rörelser i arm och handled jämfört med andra yrken (Arvidsson et al., 

2012). 

b) Repetivitet, där arbetscykelns längd varierar från 15 sekunder (Arvidsson et al., 2012) 
vid grisstyckning till 30 minuter vid styckning av nötkött. 

                                                 
2 Källa, hämtad 2015-06-06 http://www.danishcrown.dk 
3 Källa, hämtad 2015-06-06 http://www.hkscan.com/sv/framsidan 

http://www.danishcrown.dk/
http://www.hkscan.com/sv/framsidan
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c) Arbetstyngd: från grisstyckning där köttet vid exempelvis pacelinje4 (Figur 1, 
linjestyckning med samma princip) inte behöver lyftas av den enskilde styckaren, till 
nötköttstyckning av helfall5 där styckaren måste skära ner och med en hand lyfta 
detaljer som kan väga över 30 kg från krok till arbetsbord (Figur 2). 

d) Skärskador (Cai et al., 2005) där användandet av skyddshandskar och -förkläden 
kraftigt har minskat incidensen. Från att tidigare endast korta handskar tillhandahållits, 
erbjuds nu nästan heltäckande skydd där hela armen, handen, bröst och buk skyddas. 

 
Figur 1. Styckning av gris på pacelinje.  

                                                 
4 Pacelinje innebär att styckningen är uppdelad så att djurkroppen delas i allt mindre delar och varje styckare gör endast 
en liten del av styckningen. Det innebär att arbetscykeln kan vara så kort som 15 sekunder (Arvidsson et al., 2012). 
5 En hel djurkropp. För lamm styckas därefter oftast hela djuret, gris styckas i halva djur = halvfall och nötkött styckas 
oftast i fram- och bakpart (1/4 djur). Även för nötkött används termen hel- respektive halvfall. 
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Figur 2. Styckning av hängande bakpart vid enkelbord. 

e) Arbetsställningarna innebär ett rent stående arbete där det finns tillgång till 
mattor/plattformar att stå på, men där det i praktiken är svårt att optimera 
arbetshöjden. En försvårande aspekt är om det underlag man står på inte når 
tillräckligt långt in under bordet utan att man tvingas böja sig framåt, vilket då i 
onödan belastar ryggen. 

f) Arbetsrörelserna är som tidigare nämnts snabba och rörelseomfånget är stort. De 
detaljer man skär ska inte bara läggas omedelbart framför en på bandet, somligt ska 
placeras på ett band i ungefär axelhöjd och annat ska placeras/kastas under 
arbetsbordet alternativt i skänkvagnar eller häckar bakom arbetsplatsen. Att skära 
hängande kött innebär också att i belastningsergonomiskt ogynnsamma 
arbetsställningar (dvs. att med böjd och/eller vriden rygg) skära loss tunga detaljer och 
därefter oftast med en hand fånga dem, gå något/några steg och lägga/kasta dem på 
arbetsbordet. 

g) Fysiologiskt ställer arbetstyngden krav på hjärt-kärlsystemet där Relative Aerobic Strain 
(RAS)6 kan vara högre än vad som rekommenderas från International Labour 
Organization (ILO) (Louhevaara & Smolander, 2011). Arbete i kyla innebär sämre 
motorisk kontroll (Åstrand et al., 2003, s. 401) och lägre rörelsehastighet vilket ger 

                                                 
6 Förklaras i 4.3 Fysiologisk belastning 



 INTRODUKTION 

 

 - 5 -  

sämre kvalitet på arbetsresultatet (Goonetilleke & Hoffmann, 2009) samt ökar 
individens ämnesomsättning (Åstrand et al., 2003). 

Förhållanden i svensk styckningsindustri beskrivs närmare i kapitel 3 Svensk industriell styckning 
och styckares arbetsrelaterade skador och sjukdomar beskrivs i kapitel 4.3.1. 

De uppkomstmekanismer som ligger till grund för arbetsrelaterade besvär och skador hos styckare, 
samt möjliga åtgärder, har intresserat forskare runt om i världen varav några arbeten redovisas här. I 
Sverige har det tidigare genomförts två sådana projekt. Örtengren från Tekniska Högskolan i 
Linköping publicerade 1985 en rapport som behandlar utformningen av styckningsarbete 
(Örtengren et al., 1985). I rapporten konstaterades först att styckningsarbetet är fysiskt tungt och 
innehåller skaderisker. Därpå presenterades två konkreta lösningar för att individuellt kunna anpassa 
arbetshöjden i form av reglerbar köttkrok samt reglerbart (och vinklingsbart) arbetsbord. I 
rapporten diskuterades också arbetsorganisatoriska lösningar för att minska ensidigheten i arbetet, 
främst genom att öka cykeltiderna vilket kan ske om varje styckare utför styckning av hela djur 
(fram- och bakpart på nöt och hela grishalvor, både höger och vänster), från grovstyckning till 
styckning av färdiga detaljer. Hägg vid Arbetslivsinstitutet genomförde tillsammans med ett större 
företag samverkansprojektet Bättre ergonomi inom svenska slakteribranschen (BESS) (Hägg, Vogel, 
Fröberg, Oxenburgh, & Åslin Hägg, 2007). Några mindre förbättringsåtgärder bl.a. genom den 
interaktiva förbättringsgruppen på en grisstyckningsavdelning kan devis ses som resultat från 
projektet. Ett annat projektresultat pekar på att premielönesystemet kan resultera i en ökad 
sjukfrånvaro, särskilt för yngre och oerfarna individer. I slutsatserna rekommenderades utbildning i 
ergonomi och arbetsteknik samt viss knivfri arbetstid. Sedan 1947 har Institut National de 
Recherche et de Sécurité (INRS) i Frankrike till uppgift att arbeta med förebyggande av 
arbetsolycksfall och arbetssjukdomar med mål att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
genom utveckling och främjande av förebyggande lösningar. Deras arbete med styckningsbranschen 
har resulterat i ett antal studier (urval): ergonomisk knivdesign (Claudon, 2000); knivskärpans effekt 
på belastning på övre extremitet (Claudon & Marsot, 2006); utvärdering av handskar och friktion 
vid knivarbete (Claudon, 2006); framtagning av knivskärpemätare (Marsot, Claudon, & Jacqmin, 
2007); utveckling av metoder i knivslipning och stålning i samarbete med UQAM i Kanada (Vézina, 
Aptel, & Claudon, 2003) samt även framtagning av informationsmaterial för branschen. Université 
du Québec à Montréal (UQÀM) & Centre for the study of biological interactions in human health 
(CINBIOSE), Kananda, tog 1992 fram en utbildning i knivskärpa (se ovan), vilken 1999 
utvecklades till ett utbildningsmaterial (Vézina, Prévost, & Lajoie, 1999). Under ledning av Tappin 
bedrev Centre for Human Factors and Ergonomics (COHFE, nu SCION), Nya Zeeland, i början 
av 2000-talet ett flerårigt projekt tillsammans med styckningsindustrin där muskuloskeletala 
sjukdomar inom den Nya Zeeländska styckningsindustrin kartlades samt interventioner riktade mot 
densamma presenterades (rapporter i urval): (Tappin, Ashby, Bentley, & Vitalis, 2005; Tappin et al., 
2005; Tappin et al., 2007).  

Grunden för avhandlingen ligger i att arbetsrelaterade hälsoproblem fortfarande (när denna 
avhandling skrivs) befinner sig på en alltför hög nivå hos styckare. Dessa hälsoproblem påverkar 
den anställdes hållbara anställning i styckningsarbete samt även styckningsföretagens hållbara 
produktion. 
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2 Syfte och forskningsfrågor 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att identifiera och utvärdera arbetsmiljöförbättringar 
som styckningsföretag och anställda styckare i samverkan och under beaktande av systemeffektivitet 
kan vidta. 

Ett ytterligare syfte är att ge ett tillämpbart kunskapsbidrag till branschens framtida 
arbetsmiljöutveckling.  

Fyra forskningsfrågor har formulerats utifrån avhandlingens syfte. Dessa frågor belyser området ur 
ett MTO7-perspektiv och från tre synvinklar: arbetsorganisatoriskt (fråga 1-4), tekniskt (fråga 1, 2 
och 3) samt hur vissa aspekter i arbetsmiljön påverkar styckarna (fråga 1-4) (Tabell 2).  

Tabell 2. Artiklarnas bidrag till besvarande av forskningsfrågorna 

Forskningsfråga 
Artikel 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Hur påverkas styckare av sin fysiska arbetsmiljö och 
arbetets fysiologiska krav? X X X X X X X  

2 Vilken betydelse har kniven samt dess skärpa för 
individ och företag?  X X X    X 

3 Vilken inverkan har arbetstakt på lönsamhetsfaktorer 
och individens fysiska belastning samt på dennes 
upplevelse av arbetet? 

  X X   X  

4 Hur kan ett interaktivt arbetssätt på olika nivåer 
(bransch, företag, individ) bidra till 
arbetsmiljöförbättringar? 

X  X   X  X 

 

Artikel I beskriver de förändringar som genomfördes i tre styckningsanläggningar efter krav från 
Arbetsmiljöverket (AV) samt hur förändringarna påverkade styckarna. 

Artikel II analyserar skillnader mellan knivkvaliteters och individers påverkan på knivens skärpa 
samt undersöker i vilken utsträckning individuell förmåga att upprätthålla knivskärpa kan relateras 
till upplevt obehag för den individuelle styckaren. 

Artikel III visar hur arbetstakten påverkar företagets utbyte och kvalitet på det kött som produceras 
samt beskriver styckarnas upplevelse av detta. 

Artikel IV diskuterar den fysiska belastningen. Mätning har skett på puls i styckningsarbete. 

Artikel V belyser hur köttets temperatur påverkar skärkraften. 

Artikel VI beskriver vilka hinder och möjligheter arbetsledare upplevde vid implementering av 
förändring för styckare. 

                                                 
7 MTO=Människa Teknik Organisation. Se kapitel 4 för definition. 
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Artikel VII behandlar de skillnader i mental stress och fysiologisk belastning det innebär för 
styckare att växelvis varannan vecka arbeta med linjestyrt arbete respektive enskilt ackord. 

Slutligen beskriver Artikel VIII hur forskare och praktiker gemensamt utvecklade och genomförde 
en utbildning i att hålla kniven vass. 

2.1 Avgränsningar 
Avhandlingen behandlar industriell styckning av nöt och gris, men ej butiks- eller annan styckning. 
Det vill säga att den behandlar den verksamhet som genomförs efter slakt och nerkylning, men 
innan paketering av färdiga produkter. Lamm-, vilt-, matfågel- eller annan styckning behandlas inte. 
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3 Svensk industriell styckning 

Detta kapitel beskriver svensk industriell styckning utifrån relevant litteratur samt 
systematiska observationer och intervjuer med såväl styckare som annan personal vid ett 
flertal styckningsföretag. 

3.1 Branschen 
Livsmedelsindustrin var 2011 Sveriges fjärde största tillverkningsindustri och slakt- och 
köttvaruindustrin var dess största sektor utifrån omsättning och produktionsvärde (SCB, 2012). 
Svensk styckningsindustri organiseras i Kött- och Charkföretagen (KCF) vilket är en 
intresseorganisation bestående av Köttbranschens Riksförbund (vari ingår ca 100 små och 
medelstora företag) samt de större företagen HKScan Sverige AB, Atria Scandinavia AB, HFG 
Sverige AB, KLS Ugglarps AB, Gunnar Dafgårds AB, Nyhléns Hugosons Chark AB, Norvida AB 
samt Dalsjöfors Kött AB8. De flesta styckningsföretag är anslutna till KCF. Statistik visar enligt 
KCF en omsättning på ca 27 miljarder kronor och att branschen sysselsätter drygt 8 000 personer 
(www.kcf.se)9. Av dessa var enligt Statistiska centralbyråns statistikdatabas (SCB, 2013) 2 203 
slaktare/styckare10 (varav 277 kvinnor); antal styckare från bemanningsföretag finns inte tillgängligt. 
Lönsamheten11 inom slakterier och köttvaruindustrier har historiskt varit låg och var 2011 1,9% 
med en rörelsemarginal på 0,6% (SCB, 2012). Under 2014 (inom parentes siffror för 2004) slaktades  
2 559 494 (3 362 671) grisar, 405 095 (457 223) nötkreatur, 257 255 (192 739) får och lamm, 25 705 
(32 193) kalvar samt 3 387 hästar (5 303) (www.kcf.se). Detta är en minskning på nästan 800 000 
djur, förutom får och lamm som sedan 2004 har ökat. Köttkonsumtionen har sedan år 2000 legat 
tämligen stabilt; år 2014 var den 39,6 kg/person12. 

Branschen genomgår en strukturomvandling då ägarförhållandena förändrats radikalt de senaste 
åren (Johansson, 2006). Det sker även förändringar för att möta konsumenternas behov och ökande 
intresse för småskalighet, lokalproducerat och ekologiskt13.  

I Sverige finns en liten gymnasial utbildning på Livsmedelsteknisk linje. Denna utbildar dock få 
styckare och den är heller inte riktad mot industriell styckning (Livsmedelsföretagen, 2013). 
Lärlingssystem i egen regi är dock vanligast och i ökande14 även om samarbete med 
Arbetsförmedlingen för att utforma lärlingsutbildningar förekommer på vissa platser (Wall, 2010). I 
denna situation, präglad av förändring, ser vi en produktion där tekniska förändringar (främst i de 

                                                 
8 Källa, hämtad 2015-05-19: http://www.kcf.se/om_kcf/medlemsforetag  
9 Källa, hämtad 2015-05-19: http://www.kcf.se/om_kcf/medlemsforetag 
10 Statistiska centralbyrån erbjuder inga siffror för förhållandet mellan slaktare och styckare.  
11 Lönsamhet beräknad genom att dividera rörelseresultat med nettoomsättning. 
12 Källa, hämtad 2015-05-19: http://www.svensktkott.se/om-kott/statistik/hur-mycket-kott-ater-vi/kottkonsumtion/  
13 Källor, hämtade 2015-05-28: http://www.mynewsdesk.com/se/kott_och_charkforetagen/pressreleases/smaaskaliga-
slakterier-tar-marknadsandelar-747110; http://www.svensktkott.se/om-kott/darfor-svenskt-kott-fordjupning/lokalt-
producerat-levande-landsbygd/; http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-
livsmedel/ 
14 Flera företag hade vid avhandlingens tillkomst egen utbildning av styckare: bl.a. Dalsjöfors Kött, KLS Ugglarps och 
HKScan Sverige. 

http://www.kcf.se/
http://www.kcf.se/om_kcf/medlemsforetag
http://www.kcf.se/om_kcf/medlemsforetag
http://www.svensktkott.se/om-kott/statistik/hur-mycket-kott-ater-vi/kottkonsumtion/
http://www.mynewsdesk.com/se/kott_och_charkforetagen/pressreleases/smaaskaliga-slakterier-tar-marknadsandelar-747110
http://www.mynewsdesk.com/se/kott_och_charkforetagen/pressreleases/smaaskaliga-slakterier-tar-marknadsandelar-747110
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-livsmedel/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-livsmedel/
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mindre företagen) sker långsamt. Inhyrd personal från både svenska och utländska 
bemanningsföretag är vanligt förekommande (Bergström, Håkansson, Isidorsson, & Walter, 2007, s. 
161). 

3.2 Styckningsarbete 
I de lokaler där styckningsarbete bedrivs ska temperaturen vara +12 oC och vid all styckning kyls 
djurkroppen ner till högst +7oC, vilket tar ca 1 dygn. Under denna tid analyseras vissa prover för att 
säkerställa att köttet är tjänligt som föda. Från kylrummet transporteras därefter djurkroppen till 
företagets egen styckningslokal, alternativt med kylbil i obruten kylkedja till ett styckningsföretag. 
Djurkroppen är då oftast grovsågad, dvs. griskroppen är kluven och nötdjurskroppen delad i fyra 
parter, två framdelar och två bakdelar. För att underlätta anatomisk styckning blåser man in ren luft 
mellan hinnorna mellan musklerna. På större anläggningar sker grovsågning och blåsning ofta av 
särskild personal. Halva eller delar av djurkroppar hänger från krokar i ett takhängt rörsystem, s.k. 
conveyorsystem (se Figur 10 och 11). Kropparna förs framåt till styckningsplatsen genom att någon 
skjuter på, med ett maskinellt drivet system eller blandat med t.ex. pneumatiska stegmatare. På de 
flesta styckningsföretag styckas hela djur, helfall; delade i halvor när det gäller gris, eller i fjärdedelar 
(parter), när de det gäller nötkött. Styckning av kalv, lamm och andra djur förekommer. 

På golvet förekommer justerbara plattformar eller gummimattor. På så vis kan arbetsplatsen delvis 
anpassas efter individen. Detta finns inte överallt och höjdjusteringen utnyttjas inte heller av alla då 
den kan vara tidskrävande och besvärlig. Det finns också arbetsplatser med pneumatiskt steglöst 
justerbara plattformar att stå på. Dessa är mycket sällsynta i Sverige men kan ses på stora företag i 
t.ex. Danmark. Nötkött styckas ibland vid linjer där djurkroppen kan höjdregleras. 

Styckning sker vid individuella eller linjestyrda arbetsplatser. Vid individuell styckning skärs köttet 
på en och samma arbetsplats benfritt och detaljer skärs enligt gällande specifikationer och 
kundernas15 önskemål, varvid man tar fram allt från köttfärskött till namngivna stekar, kotletter och 
andra av kunderna beställda produkter.  

Vid linjestyrt16 arbete sker styckningen som ett samarbete, där djurkroppen styckas i allt mindre 
detaljer ju längre den transporteras utmed bandet och där den enskilde styckarens arbetsinsats är 
fragmentiserad och kortcyklisk. 

I takt med att styckningsarbetet rationaliseras och effektiviseras införs allt fler maskiner, särskilt vid 
grisstyckning. Grisstyckning är lättare att mekanisera, då griskroppen vid slakttillfället genom 
uppfödning och avel är mer standardiserad till ålder, vikt, storlek och form. Beträffande nötkreatur 
förekommer flera raser och djuren går till slakt både som kalvar och vuxna djur. Många faktorer 
innebär att nötkreatur vid slakt ser olika ut vilket försvårar ett mera konformt och mekaniserat 
slakt- och styckningsförfarande. 

Eftersom kyld luft tillförs lokalerna, så kan drag uppstå. Denna risk minimeras genom ett gott 
underhåll samt att placeringen av lufttillförseln inte påverkar de områden där arbete utförs 
(Arbetsmiljöverket, 1998). 

                                                 
15 Kunden definieras i denna avhandling som ett företag, inte en konsument. 
16 Linjestyckning sker även styrd av mera teknik vilket beskrivs närmare under 3.3 Grisstyckning och 3.4 Nötstyckning.  
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Köttemperaturen på ca +7oC tillsammans med arbetslokalens omgivningstemperatur på ca +12 oC 
innebär att styckarna måste ha värmeställ som komplement till skyddskläderna samt skyddshandskar 
med tunna bomullshandskar under vilket inskränker rörelsefriheten i arbetet. 

Lokalernas utformning med hårda ytor samt interna transporter med rostfria vagnar och 
conveyortransporter av kött ökar ljudnivån. Detta medför en förhöjd bullernivå, så hög att 
hörselskydd vanligen krävs.  

Arbetet är fysiskt belastande, det utförs alltid stående och kännetecknas av frekventa tunga lyft på 
upp till 35 kg (exemplet från hel bog med ben av nöt, alltså stora tunga djur). Antal lyft/dag är 
beroende av arbetstakten och arbetssättet. Styckar den enskilde exempelvis åtta djur/dag, sker lyft 
av bogar 16 ggr/dag och till detta ska adderas andra tunga lyft. Arbetet utförs ofta i besvärliga 
arbetsställningar och lyft sker ibland med en hand. Att skära innebär kraftutveckling; hur stor den 
blir beror på knivens skärpa, köttslag samt djurets storlek. Vinkelhastigheten för handleden vid 
skärarbete kan också bli extremt hög. Grisstyckning och fiskindustriellt arbete har de högsta 
uppmätta medelvärdena av de studerade yrkesgrupperna med 39 respektive 41°/sekund (Nordander 
et al., 2013). Nordander m.fl. (a.a.) fann i sin studie att vinkelhastigheten för handleden var den 
största riskfaktorn för arbetsrelaterade besvär. 

Att vara styckare innebär även risk för arbetsolycksfall, främst beroende på knivhanteringen och 
halkrisken, vilket ses i statistik från AFA Försäkring (2014). I kapitel 3.5 Styckares arbetsrelaterade 
skador och sjukdomar beskrivs riskerna i styckningsarbetet närmare. 

3.2.1 Knivarbete 

Styckningsarbete innebär att man för att ta fram köttdetaljer är hänvisad till ett verktyg som 
fortfarande till form och funktion har stora likheter med knivar från stenåldern. För att klara 
livsmedelshygieniska krav ska de knivar som används inom livsmedelsindustrin: 

1. Vara korrosionsbeständiga. 

2. Klara av att utsättas för skarpa kemikalier och höga vattentemperaturer vid rengöring. 

3. Ha en infästning mellan blad/skaft som inte släpper igenom bakterier. 

Ett säkerhetskrav är att skaftet ger god friktion även i vått tillstånd. Att knivbladet är böjbart eller 
flexibelt är inget krav, men något som styckare väljer för vissa uppgifter som urbening då bladet kan 
formas runt ben och på så sätt bidra till att man lättare skiljer köttet från benen.  

Styckningsknivar utformas på olika sätt för att fungera för specifika uppgifter. Det finns många 
tillverkare, både i Sverige och internationellt. För en överblick av utbudet se t.ex. Frosts17 och 
Dassauds18 hemsidor där variationen i knivlängd, bladets flexibilitet och vinkel i förhållande till skaft 
samt grad av spetsighet är några av de variabler man måste ta ställning till vid val av verktyg för 
olika arbetsuppgifter.  

Knivens skärpa bestäms av flera faktorer: ju större/trubbigare eggvinkel desto längre håller den 
medan en liten/spetsig eggvinkel innebär högre initial skärpa men den blir känslig och skadas 
                                                 
17 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.moraofsweden.se/products/livsmedel  
18 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.dassaudfils.com/ANGLAIS/ang-general/company.htm 

http://www.moraofsweden.se/products/livsmedel
http://www.dassaudfils.com/ANGLAIS/ang-general/company.htm
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lättare. Därför blir ca 35° en vanlig kompromiss. Vilken eggvinkel som väljs beror både på preferens 
men också på vad man styckar. Traditionellt väljs en större vinkel vid styckning av nötkött samt vid 
slakt och en mindre vinkel vid styckning av griskött. Är vinkeln alltför skarp riskerar man även att 
”hugga” i ben.  

Hur länge skärpan håller har studerats: Marsot, Claudon och Jacqmin (2007) fann att vid en 
jämförelse mellan knivstål med hårdhet 54, 56 och 57 HRC19, hade det hårdaste stålet bäst 
hållbarhet för skärpa medan de två andra var tämligen likvärdiga. För djupare kunskap om knivars 
materialegenskaper hänvisas till andra källor än denna avhandling. 

En ytterligare och viktig faktor är knivbladets längd vilken ingår i de faktorer som bestämmer 
belastningen i arbetet. Ju kortare blad desto mindre belastning på handled och skuldra/armsystemet 
då bladets längd påverkar hävstångsverkan på användaren.  

Skaftet ska tillåta alla de knivgrepp som styckaren behöver för att göra sitt arbete, utan att därför 
kompromissa med säkerheten – det ska finnas ett parerskydd mellan skaft och blad (Figur 3). En 
annan intressant faktor är vinkeln mellan blad och skaft där en större vinkel innebär att man kan 
arbeta med rak handled samt att kraftmomentet blir mera vinkelrätt mot köttet, vilket är en fördel 
bl.a. när man skär högt placerat hängande nötkött. Detta visades i studien nämnd ovan (Marsot et 
al., 2007), där skärkraft med 0°, 15° eller 30° vinkel i förhållande till vertikalplanet testades. Här 
fann de att skärkraften minskade med lutningsvinkeln; från 26,8 N vid 0° till 14,6 N vid 30° vinkel. 
Orsaken till detta är flerfaldig: då lutningsvinkeln ökar minskar den effektiva eggvinkeln, vilket 
minskar graden av komprimering av köttet och därför dess skjuvhållfasthet; sammantaget glider 
kniven lättare genom köttet och skärarbetet blir mindre tungt. Vid skärarbete på hängande kött 
innebär en större vinkel att styckaren når högre utan att behöva vinkla handleden (Brask, 2014)20. 
 

  

                                                 
19 Det stål som Frosts använder är kallvalsat och härdat med djupkylning vid -80 grader för högsta hårdhet och 
flexibilitet. Det har en hårdhetsgrad på 58 HRC. HR är en internationell skala (Rockwell) för mätning av materials 
hårdhet vilken använder sig av olika skalor för olika material och bokstaven C betecknar den skala som används för alla 
typer av härdade stål. Andra tillverkare är inte lika specifika i sina beskrivningar, men det kan antas att deras stål är 
likvärdiga. 
20 Personlig kommunikation, produktspecialist P. Brask, Mora of Sweden 
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Figur 3. En urbeningskniv i produktsortiment knivar för livsmedelsindustrin från den svenska tillverkaren 
Mora of Sweden (med tillstånd från företaget). 

Bladets kurvatur minskar skärkraften ytterligare då skärvinkeln ökar. Flera tillverkare (Frosts, 
Dassaud, Dick m.fl.) erbjuder också både raka och svängda blad. Hur de olika variablerna 
samverkar för att ge optimala skäregenskaper visas i Figur 4 och illustrationen från Marsot, Claudon 
och Jacqmins artikel (2007). Illustrationen visar ett dolkgrepp, vilket är det grepp som i en 
undersökning av Claudon (2000) visade sig vara det mest frekvent förekommande i 
styckningsarbetet (80% av styckningstiden). 
 

 
Figur 4. Dolkgrepp vid nerskärning. Illustration från Marsot, Claudon och Jacqmin (2007) Assessment of 

knife sharpness by means of a cutting force measuring system. 
 

3.2.2 Andra verktyg 

En kniv med en roterande klinga, en s.k. Wizardkniv (Figur 5), används vid t.ex. urtagning av 
grisfilé, för att putsa fett och för att skrapa ben. Verktyg för att dra ut bogblad och bäckenben 

blad/klinga skaft 

egg parerskydd 

dolkgrepp: 70° 

bladets kurvatur: 40° 
bladets infästning i skaftet: 15° 

resulterande skärvinkel: 35° 
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förekommer, samt handhållna/upphängda sågar liksom styrda linjer där griskroppen guidas för 
att sågas i parter (se 3.3 Grisstyckning). 

 
Figur 5.  Wizardkniv. Bilden visas med tillstånd från Bettcher21. 

 

3.2.3 Slipning 

Det finns två grupper av manuella slipmaskiner: en där maskinen ställs in för viss slipvinkel och 
man får visst stöd att hålla kniven i rätt läge samt andra där man slipar på ”fri hand”. Se Figur 6. 

     
Figur 6.  6 a och 6 b Vanliga typer av slipmaskiner för slipning av knivar och där sliparen inte får hjälp med 

att styra vinkeln på eggen. Alla maskiner har slipsten eller slipband med vattenkylning samt trissa 
för polering av eggen. Bilderna visas med tillstånd från Lars Ökvist AB22. 

 6 c Slipmaskin från Friedr. Dick med magneter som håller kniven på plats för exakt slipvinkel. 
Bilden visas med tillstånd från Friedr. Dick GmbH & Co. KG23. 

Vid slipning använder man ett band eller en skiva som slipar bort material från ett knivblad av 
härdat stål. Slipmaterialet är därför mycket hårt och utgörs vanligen av keramiska material (naturliga 
eller konstgjorda) eller diamant.  

                                                 
21 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.bettcher.com/whizard%C2%AE-trimmers 
22 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.oqvist.se/maskiner/knivslipmaskiner/ 
23 Källa, hämtad 2015-06-06 http://www.dick.de/en/tools-for-chefs-and-butchers/machines-and-spare-parts/grinding-
and-honing-machines/sm-110-and-sm-111-grinding-and-honing-machines/ 

6 a 6 b 6 c 

 

http://www.oqvist.se/maskiner/knivslipmaskiner/
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Kniven läggs an mot slipskivan/-bandet med den önskade eggvinkeln och den dras med ett jämnt 
och lågt tryck och tillräckligt snabbt för att inte skapa onödigt hög friktion och därmed värme 
(vilket minskar knivens hållbarhet). Bearbetningen och friktionen mellan stålet och slipmaterialet 
gör att slipstället blir varmt. Stiger temperaturen för mycket försämrar det härdningen av bladet och 
eggen blir mjukare och mindre hållbar, ofta till en nivå som gör den oanvändbar för 
styckningsarbete. För att förhindra detta används oftast vattenkylning av knivblad och slipmaterial. 
Även i en vattenkyld slipmaskin blir kniven varm om den trycks för hårt mot slipskivan eller 
skivorna. Slipningen utförs växelvis mellan höger och vänster sida tills man fått fram en jämn egg 
med en s.k. råegg, något som ser ut som en ”frans” utmed eggen. Därefter används en polertrissa av 
packat bomullstyg impregnerat med polervax för att få bort råeggen och frigöra själva eggen. Efter 
en avslutande stålning som tar bort de sista ojämnheterna på eggen är kniven klar att användas. 

På några större företag (t.ex. HKScan, Dalsjöfors Kött) förekommer även halvautomatiska 
knivslipningssystem. Här sker slipningen av särskild personal och styckarna lämnar in slöa knivar 
och får ut slipade. 

Det är viktigt att skärpan är hög och jämn längs hela eggen och att spetsen är vass. Att slipa – vare 
sig det sker helt manuellt eller maskinellt – kräver både noggrannhet och skicklighet, något som 
oftast tar tid att lära sig. Muntlig kommunikation med ett stort antal styckare i branschen påvisar 
svårigheten med att få kniven vass, samt att få identisk skärpa på flera knivar24. 

Stålning under arbete sker främst för att räta upp eggen om den blivit böjd. Detta gör en van 
styckare upp till var 15:e sekund under sitt arbete. Stålning kan ske med två typer av redskap: ett 
pinnstål (Figur 7) där knivseggens sidor växelvis och ytterst lätt dras mot pinnstålets yta tills man 
anser kniven vass. Tekniken kräver noggrannhet, handlag och lång träning för ett bra resultat. 
Fördelen med pinnstål är att stålningen kan anpassas exakt till knivens slipvinkel. Den andra 
metoden utnyttjar ett krysstål (Figur 8) där man lägger kniven i skåran i mitten av stålet med 
knivhandtaget så nära skåran som möjligt. Därefter trycker man ner kniven i skåran som då riktar 
upp kniveggen och när man sedan drar kniven mot sig stålas båda sidor av eggen samtidigt. På 
samma sätt som med pinnstålet dras kniven genom krysstålet med lätt hand tills kniven anses vass. 
Krysstålen kräver inte lika stor skicklighet av användaren, de är lätta och snabba att använda och de 
kan ge ett bra resultat. Villkoret för att de ska fungera är att vinkeln som kniven stålas i är större än 
slipvinkeln, annars kommer inte den yttersta eggen i kontakt med stålen.  

                                                 
24 Film om slipning, hämtad 2015-05-28: https://www.youtube.com/watch?v=3enbrEtdSj4  

https://www.youtube.com/watch?v=3enbrEtdSj4
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Figur 7. Pinnstål med dess olika delar. Det finns en rad olika modeller med olika grova spår och även med 

olika spårning på olika sidor. Stålen har alltid en hårdhet som är högre än knivens. Bilden visar 
pinnstål från Friedr. Dick GmbH & Co. KG med tillstånd från företaget. 

I industrin är de s.k. krysstålen nu vanligare än traditionella ”pinnstål”, troligen då de är lätta att 
använda, trots att det finns indikationer på att det traditionella stålet ger vassare kniv (Dempsey & 
McGorry, 2004). 

 

    
Figur 8. Olika typer av krysstål. Stålen består av korslagda fjädrande metallstål som är böjda för att ge 

konstant stålningsvinkel. Skåran har till funktion att styra upp knivbladet så att det stålas 
symmetriskt. Ramen kan vara av stål eller plast (från vänster till höger visas stål från Friedr. 
Dick25, Dassaud Fils26 samt Cozzini Prime Edge)27. Bilder visas med tillstånd från företagen. 

 

3.2.4 Knivskärpemätning 

Traditionellt kontrolleras knivskärpa genom att exempelvis dra kniveggen över nageln vilket endast 
ger en fingervisning om skärpa. Ett kommersiellt tillgängligt mätsystem för knivskärpa är Anagos 

                                                 
25 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.dick.de/en/tools-for-chefs-and-butchers/sharpening-steels/master-steel-the-
alternative-for-a-sharpening-steel/  
26 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.dassaudfils.com/FRANCAIS/GAMMES/AFFILAGE/affilage.htm  
27 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.primedge.com/hess2.html  

http://www.dick.de/en/tools-for-chefs-and-butchers/sharpening-steels/master-steel-the-alternative-for-a-sharpening-steel/
http://www.dick.de/en/tools-for-chefs-and-butchers/sharpening-steels/master-steel-the-alternative-for-a-sharpening-steel/
http://www.dassaudfils.com/FRANCAIS/GAMMES/AFFILAGE/affilage.htm
http://www.primedge.com/hess2.html
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Sharpness Analyzer28. Detta system är validerat och tidigare använt i studier om knivskärpa 
(McGorry, Dowd, & Dempsey, 2003; McGorry, Dowd, & Dempsey, 2005b). Kniven spänns fast i 
en släde, som i konstant hastighet passerar genom ett standardiserat textilband, medan den kraft 
som utvecklas på bandet mäts i en lastcell och spelas in för att analysera knivskärpan (Figur 9). 
Maskinen är kopplad till en dator försedd med mjukvaran till mätsystemet.  

 
Figur 9. Anago KST Sharpness Analyzer med kniven monterad högst upp i släden, släden markerad med 

röd klammerparentes och lastcellen vid pilen. 

  

3.3 Grisstyckning 
All grisstyckning sker på bord. Grishalvan läggs ner på arbetsbordet, antingen manuellt eller med 
hjälp av egentyngden och att rörbanan är nerböjd i en båge från conveyorn, eller med pneumatik. 
På vissa företag skär varje styckare hela grishalvan men där arbetet är uppdelat roterar oftast 
arbetsuppgifterna mellan styckarna. Se Figur 10 och 11. 

Linjestyckning förekommer i flera varianter. På stora anläggningar görs grovstyckning ofta av 
särskild personal. Grovstyckning sker separat, genom en halvautomatiserad försågning där 
djurkroppen styrs till rätt position för att dela av skinka, frampart etc. Den kan även ske helt 
manuellt (Figur 10) då den styckare som ”lägger ner” står vid en kortsida och guidar grishalvan ner 
på arbetsbordet, försågar kotlettrad, karré etc. och lägger ner dessa grovsågade detaljer på ett 
rullande band. 

                                                 
28 Källa, hämtad 2011-03-22: http://www.anago.co.nz 
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Figur 10. Grovsågning av gris i början av linjestyckning. Grishalvor dras fram via en conveyor vilken avslutas 

med en båge för lättare nedläggning av grishalvan. Cirkelsågen är upphängd och dess vikt balanserad 
för att göra sågningen lättare. I bakgrunden ses hängande hela lamm. Det blå bandet till vänster 
transporterar detaljerna från grovsågning till styckare stående utmed bandet vilka gör sina respektive 
skärmoment till färdigstyckade detaljer.  

 
På Figur 11 ses linjestyckning av gris. Styckare på ömse sidor av detta band drar till sig och styckar 
färdigt detaljerna, putsar och placerar detaljer och fraktioner i därför avsedd slisk29 i bordet eller på 
band framför sig, nedanför respektive ovanför detta band.  

                                                 
29 Slisk är en öppning i arbetsbordet. Här lägger man detaljer/fraktioner vilka hamnar på ett rullband för transport till 
skänkvagnar eller sorteringsstationer. Se Figur 11. 
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Figur 11. Linjestyckning av gris. Längst bort i bild syns halva grisar hängande på en conveyor. På det blå 

bandet i bordshöjd transporteras grovsågade detaljer som styckare utmed bandet drar till sig. De 
styckar färdiga detaljer på de vita borden framför sig och lägger därefter tillbaka dem på samma 
band. Vissa fraktioner läggs i slisken (hålet i den vita skärbrädan) vid sidan av arbetsområdet 
medan andra läggs på bandet i axelhöjd eller kastas i behållare bakom arbetsplatsen. 

Sortering av olika detaljer i back förekommer, vilket ger möjlighet till kontroll av kvaliteten på det 
utförda styckningsarbetet. Finstyckning sker manuellt; den kan vara helt styrd av styckaren 
(individuell styckning) eller helt styrd av ett löpande band, pacelinje, där arbetet är fragmentiserat 
och varje styckare endast genomför en liten del av styckningen. Arbetscykeln kan vara så kort som 
15 sekunder (Arvidsson et al., 2012). Vid pacelinjen är det vanligare med tekniska hjälpmedel såsom 
handhållna pneumatiska bogbensdragare och svålmaskiner (skalar av svål och fett) vilka underrättar 
tunga moment (Figur 12 a-b). (Karltun, 2008) 

 



 SVENSK INDUSTRIELL STYCKNING 

 

 - 20 -  

                                
Figur 12. 12 a. Bogbensdragare.  

 12 b. Exempel på svålmaskin. Bild visas med tillstånd från Weber30.  

 

3.4 Nötköttstyckning 
Att stycka nötkött anses i branschen tyngre än att stycka griskött; köttet är hårdare och 
köttdetaljerna större, varför det bl.a. kräver mera kraft men det innebär också att arbetet utförs i ett 
lägre tempo jämfört med den snabba grisstyckningen.  

Djurkroppar transporteras in till styckningslokalen som parter, hängande på en takmonterad 
rörconveyor. Sågning av ben och blåsning av kroppen sker på hängande fjärdedels djur och ofta 
med anpassad utrustning med bl.a. mothåll för att underlätta arbetet. Även här förekommer att 
detta utförs av särskild personal. 

Det finns olika typer av linjestyckning. Första position är nerskärningen, vilken utförs stående vid 
en hängande djurdel (oftast fjärdedel). Här skärs större delar ut (se ovan, 3.2 Styckningsarbete). För 
att minska antalet lyft och därmed belastningen på styckarna är det vanligt att placera nerskärningen 
högre än resten av styckningen. Det innebär att köttstyckena faller ner till ett bord eller på ett 
transportband för efterstyckning. Viss arbetsväxling kan förekomma mellan nerskärning och 
efterstyckning.  

                                                 
30 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.weberweb.com/en/products/skinner/industry.html. 

12 a 12 b  

http://www.weberweb.com/en/products/skinner/industry.html
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Vid individuell nötköttstyckning sker nerskärningen som ovan och styckaren utför alla moment 
inom styckningen på hela djurkroppen, vilket kräver noggrannhet och skicklighet (Figur 13). Större 
delar med vikter på upp till 35 kg (se ovan, 3.2 Styckningsarbete) skärs ut och lyfts över till 
arbetsbordet där styckning och putsning av detaljer sker. Vid nerskärningen kan på vissa företag den 
sista rördelen från conveyorn höjdregleras (Figur 14 a och b). Detta underlättar då djurkroppen är 
stor och minskar i höjd under nerskärning (Örtengren et al., 1985). 

Där ny teknik har införts är det framför allt på några större anläggningar i form av en typ av ”flow-
linje” eller ”stream-linje” (Marel)31.. Bägge systemen har produktionstekniska fördelar genom stora 
valmöjligheter för flödesstyrning samt hur specialiserade företaget vill ha sina ”operatörer”. De ger 
också företaget möjlighet till en hög grad av styrning och uppföljning av produktionen samt ger full 
spårbarhet på köttet tillbaka till enskilt djur och uppfödare, vilken operatör som har arbetat med 
detaljen, utbyte, klassificering etc., något som efterfrågas av både handeln och industrin själv. 

Vid bägge linjerna sker benfri nerskärning direkt på transportband och finstyckning sker genom 
styrning av större bitar till styckarna (i båda systemen kallade ”trimmare”). Här kallar styckaren på 
en ”klump” dvs. ett stycke kött som består av flera delar som faller ner på dennes arbetsbord, 
detaljer finstyckas och skjuts ut på bandet framför, samt att olika fraktioner skjuts ner i sliskar. 
Detta innebär en minskad manuell hantering då lyft i princip kan undvikas eftersom styckaren har 
hela bordet som arbetsyta i samma plan.  

Det som skiljer stream-linjen från flow-linjen är främst antalet lyft. På flow-linjen faller köttet ner på 
arbetsbordet och det skjuvs ut på band eller ner i slisk, medan på flow-linjen trycks köttet in på 
styckarens arbetsbord och de färdiga detaljerna måste lyftas upp på en våg, varefter den trycks ner 
på bandet. Dessa lyft kan innebära förhöjd risk för arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar 
(begrepp diskuteras i avsnittet 4.3.1 Styckares arbetsrelaterade skador och sjukdomar).  

                                                 
31 Källa, hämtad 2012-11-30: http://www.marel.com/ 
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Figur 13. Utstyckning och putsning av biffrad vilket är ett av de moment som kräver störst skicklighet av 

styckaren. Djurets anatomi innebär krav på noggrannhet och kunskap samt en vass och flexibel 
kniv för att kunna skära intill ryggradsbenen och få dem rena samtidigt som köttet inte skadas. 

 

Vid all nötköttstyckning innebär arbetet både tunga lyft och lyft i ogynnsamma arbetsställningar. En 
beskrivning av nötköttstyckningsarbete i USA (Brasington, Hammons, & Webb, 1972) kan till stor 
del gälla svenskt styckningsarbete på 2000-talet, även om vissa tekniska förbättringar, främst 
avseende höjdjustering har skett (Figur 14 a och b). Styckaren kan då arbeta i en något anpassad 
arbetshöjd under hela nerskärningen. (Karltun, 2008) 
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Figur 14. 14 a. Styckning av bakpart. Parten kan med hjälp av fotstyrd hydraulik delvis justeras i höjd från 

den krok som den hänger i. Denna ses inringad med vitt i bild, men då hos en annan styckare. Till 
vänster i bild ses en frampart. 

14 b. Styckning av bakpart på ett annat företag. Till höger syns det handtag varmed höjdjustering av 
parten kan ske, dvs. ett enklare system än steglös fotstyrd hydraulik.  

 

3.5 Risker i styckningsarbete 
Den statistik som presenteras nedan ger en inblick i sjukdoms- och skadepanoramat för styckare vid 
tiden för denna avhandlings tillkomst.  

Att vara styckare innebär risk för arbetsolycksfall, främst beroende på knivhanteringen och 
halkrisken, vilket ses i statistik från AFA Försäkring (2014). Sjukdomar i det muskuloskeletala 
systemet och i bindväven var den överlägset vanligaste orsaken till godkända sjukfall för 
styckare/slaktare (Figur 15). Kvinnor stod för 17,8% av alla dessa godkända fall pga. 
arbetssjukdom, medan kvinnor utgjorde 12,8% av det totala antalet styckare/slaktare år 2013 
(Tabell 4 samt statistik från AFA Försäkring 2014). I officiell statistik skiljer man inte på slaktare 
och styckare. 

14 a 14 b 
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Figur 15. Nya godkända fall av arbetssjukdom (> 90 dagar/månadsersättning) 2013 för slaktare och 

styckare, män (SSYK 7411) fördelat efter diagnosgrupp (n=104). Statistik från AFA 
Försäkring (2014). 

I statistiken noteras också hur anställda på slakterier och inom köttindustrin ligger högst bland 
antalet anmälda arbetssjukdomar (Figur 16) inom hela LO-kollektivet32 samt hur de 
belastningsrelaterade arbetsskadeanmälningarna fördelas över tid och i förhållande till antal anställda 
styckare (Tabell 3).  
 

                                                 
32 Kollektivanställda inom Svenskt Näringsliv och som arbetar inom en verksamhet där en fackförening inom 
Landsorganisationen i Sverige (LO) har avtal. En med styckare jämförbar grupp med stor andel män kan vara 
byggbranschen där motsvarande siffra för 2013 var 12,1 där antalet fall bland anställda inom slakterier och 
köttvaraundustrin var 27,0.  
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Figur 16 Antalet nya godkända fall av arbetssjukdom (> 90 dagar/månadsersättning) 2013 per 1 000 

sysselsatta inom livsmedelsnäringen fördelat efter delbransch (SNI 101-120) respektive 
Svenskt Näringsliv med alla kollektivanställda (SNLO). Statistik från AFA Försäkring 
(2014). 

Från år 2007 till 2013 minskade antalet styckare med 504 medan antalet belastningsrelaterade 
arbetsskadeanmälningar fluktuerade med en större minskning 2009 och en ökning 2012 (Tabell 3). 

 

Tabell 3. Belastningsrelaterade arbetsskadeanmälningar för yrkesgruppen styckare åren 2007-2012 i 
relation till antal anställda styckare/slaktare. Sammanställd från statistik från Statistiska 
centralbyrån (SCB) och Arbetsmiljöverket 2015. SCB redovisar inte slaktare och styckare separat. 
Det största företaget i branschen, HKScan, hade i april 2015 153 slaktare och 435 styckare 
anställda (Källa: Edlund, HR direktör på HKScan, 2015-04-13) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Antal anställda styckare och 
slaktare (varav kvinnor) 
(SCB) 

2707 
(289) 

2522 
(289) 

2434 
(298) 

2543 
(318) 

2479 
(307) 

2263 
(305) 

2203 
(277) 

Antal belastningsrelaterade 
arbetsskadeanmälningar bland 
styckare (AFA) 

51 60 29 50 45 63 49 

 

Risken för arbetsolyckor är högre hos slaktare/styckare jämfört med andra yrkesgrupper. År 2014 
var antalet allvarliga olycksfall 4,5 gånger så hög för denna grupp jämfört med genomsnittet för alla 

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0



 SVENSK INDUSTRIELL STYCKNING 

 

 - 26 -  

yrkesgrupper33. Vanligast var halkolyckor, därefter maskin- och knivrelaterade olycksfall. Skärskador 
inträffar inte bara vid skärarbete utan även vid förflyttning till och från slipning, eller orsakas av 
arbetskamrat vid oförsiktig hantering. En personalchef på ett stort företag (HKScan) menar att 
sedan företaget införde central knivslipning har de knivrelaterade olycksfallen minskat då 
transporten av knivar inom lokalerna har blivit säkrare och de direkta olycksfallen relaterade till 
slipningsarbetet har minskat, men menar samtidigt att den även minskat kunskapen om knivskärpa 
och därmed incitamentet att vårda kniven. 

                                                 
33 Statistik från AFA Försäkring (2014). 
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4 Teoretisk referensram 

“Ergonomics should be regarded as one of the first truly multi-, inter- and cross-disciplinary 
subjects that the world requires if we are to understand and improve the lives of people and 
societies going into the 21st century” (Wilson, 2000). 

I detta kapitel definieras ergonomi- och hållbarhetsbegreppen och avhandlingens vetenskapliga 
ansats samt introducerar de teorifält och begrepp som är relevanta för avhandlingen. 

4.1 Ergonomi, Human Factors eller MTO? 
Den svenska organisationen Ergonomi och Human Factors Sällskapet Sverige (EHSS)34 tillämpar 
International Ergonomics Associations (IEA)35 fastställda, internationella definition av ergonomi 
och tolkar den på svenska: ”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett 
helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande 
samt prestanda vid utformning av produkter och system”. EHSS urskiljer tre huvudområden: kognitiv 
ergonomi, organisationsergonomi/systemergonomi och fysisk ergonomi. I EHSSs definition 
poängteras det tvärvetenskapliga angreppssättet samt att perspektivet alltid är helhetssynens.  

För att få en fördjupad förståelse av ergonomibegreppet visualiseras det (Figur 17) genom en 
mindmap, tagen ur ett tidigt arbete.  

 
Figur 17. Människan i arbete. Ett helhetsperspektiv (Vogel, 2004).  

                                                 
34 Källa, hämtad 2012-12-03: http://www.ergonomisallskapet.se/ EHSS är en svensk ideell ergonomiförening för 
personer som arbetar med ergonomi eller som är intresserade av området. 
35 Källa, hämtad 2015-06-06: http://iea.cc IEA är en internationell organisation vars uppgift bl.a. är att utveckla och 
främja ergonomisk vetenskap och praxis. 

http://www.ergonomisallskapet.se/
http://iea.cc/
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I centrum står människan i arbetet. Individerna har olika karaktäristika, kvaliteter och brister. De 
fungerar i en fysisk miljö där de utsätts för risker men även skyddas, mekaniskt och av utbildning. 
De verkar i en organisation som ger utrymme för utveckling, samarbete och kommunikation 
(Vogel, 2004). Med denna bild, som i sig är ofullständig, blir begreppet ergonomi som det används i 
Sverige vagt och otillräckligt, då det oftast förknippas endast med fysisk miljö och 
belastningsrelaterad ergonomi dvs. hur människokroppen belastas i arbete och de andra aspekterna 
glöms bort. Djupare kommer man när man förstår att ergonomi behandlar samspelet mellan 
människa, teknik och organisation. Det engelska begreppet är ofta Ergonomics and Human 
Factors, vilket även avspeglas i namnet på den svenska organisationen EHSS. International 
Ergonomics Association (IEA) använder begreppen synonymt och skriver: “Ergonomics (or human 
factors) is the scientific discipline concerned with the interactions among humans and other elements of a system, and 
the profession that applies theory, principles, data and methods to design in order to optimise human well-being and 
overall system performance”36. Wilson (2000) ger en annan definition: “Ergonomics is the theoretical and 
fundamental understanding of human behavior and performance in purposeful interacting sociotechnical systems and 
the application of that understanding to design of interactions in the context of real settings”37. 
Ergonomiprinciperna beskrivs internationellt på engelska och är översatta till svenska i ISO 
26800:2011 Ergonomi - Allmänna riktlinjer, principer och begrepp (International Organization for 
Standardization, 2011). Både den engelska och den svenska definitionen i ISO-standarderna är 
identiska med IEAs medan Wilsons definition främst poängterar vikten av förståelse för att kunna 
applicera ergonomi.  

I denna avhandling är Ergonomics and Human Factors38 den vetenskapliga disciplin som sysslar med 
förståelse för samspelet mellan människor och andra element i ett system och som beaktar teorier, 
principer, data och metoder för att optimera människors välbefinnande och övergripande 
systemprestanda. Avhandlingens definition blir därmed en kombination av Wilsons och EHSSs. 
Ergonomi är därmed en systemorienterad disciplin som sträcker sig över alla aspekter av mänsklig 
aktivitet. Dess mål är att optimera företagens prestanda på flera sätt; både produktion och anställda 
måste beaktas för att det ekonomiska utfallet ska bli optimalt. Det vill säga att ergonomi främjar en 
helhetssyn där fysiska, kognitiva, sociala, organisatoriska, miljömässiga och andra relevanta faktorer 
beaktas (IEA, 2000).  

Begreppet Human Factors kan översättas till svenska med MTO vilket resulterar i begreppet 
Ergonomi och MTO, alternativt Ergonomi/MTO, vilket förtydligar och fördjupar förståelsen för 
området. Akronymen MTO står för Människa, Teknik och Organisation. MTO ser på arbete ur ett 
helhetsperspektiv och för att använda en helhetssyn måste vi givetvis veta vad helheten består av. 
Rollenhagen (1997, s. 35) beskriver människa, teknik och organisation som de delar vilka måste 
förstås var för sig och som måste sättas samman till en helhet när vi vill förstå drivkrafterna bakom 
en organisation eller ett skeende. Det unika med MTO-begreppet är hur det betraktar människan 
och den teknologi som används och behandlar dessa i ett organisatoriskt och kulturellt 

                                                 
36 Se EHSS definition ovan, där begreppet MTO förtydligas. 
37 Egen översättning: Ergonomi innebär en teoretisk och grundläggande förståelse av mänskligt beteende och prestation 
i målinriktade och samverkande sociotekniska system, samt tillämpningen av denna förståelse genom design av 
interaktion i reell miljö. 
38 Egen översättning: Mänskliga faktorer, vilket kan förstås som alla de faktorer som påverkar människan i arbetet. 
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sammanhang (Rollenhagen, 1997, s. 13). Dessutom anses inom MTO-området att den mänskliga 
faktorn är något positivt då människan genom sin flexibilitet ofta förebygger olyckor, något som 
ofta glöms bort (Rollenhagen, 1997, s. 12). Syftet med ergonomi, som det förstås i MTO-begreppet, 
är att system, arbetsuppgifter och arbetsplatser ska utformas så att såväl människors hälsa och 
välbefinnande som systemens effektivitet optimeras. Här används Wilsons definition av system 
(2014) i egen översättning, förenkling och tolkning: ”Ett system är en uppsättning av sammanhängande eller 
länkade verksamheter/storheter (hårdvara, mjukvara, byggnader, utrymmen, samhällen och människor) med ett 
gemensamt syfte. Länken mellan dem kan vara tillstånd, form, funktion samt orsakssamband. Dessa förändras, 
ändrar sitt tillstånd och ändrar sina samspel, givet omständigheter och skeenden. De är vanligen större (mer 
användbara, kraftfulla, funktionella etc.) än summan av dess delar.”39 Analogt med Wilsons exempel boken-
läsaren, blir kniven ett system när den används av styckaren: kniven-styckaren-systemet.  

Orden system och organisation används synonymt för att definiera hur arbetet är organiserat inom 
ett företag eller annan verksamhet då det omfattar alla nivåer, från individ till övergripande 
organisation (Karltun, 2007). 

Det finns flera definitioner av ergonomi. Att den inte är en av de ”klassiska” vetenskaperna, utan 
snarare en teknik (Daniellou, 2005) eller som Axelsson uttycker det, en strategi eller filosofi när den 
beaktar människor vid design och produktion av saker (Axelsson, 2000, s. 1). Hansson (2007) 
skriver att det är metoden och arbetssättet som ska avgöra om ett verksamhetsområde ska räknas 
som vetenskapligt. Med denna definition kan Ergonomi/MTO ses som en vetenskap när man 
använder reliabla och validerade metoder, när arbetssättet är systematiskt, när det som avses mäts 
och när alla faktorer som är relevanta för det man mäter beaktas. De metoder (observation, intervju, 
enkät, teknisk mätning, register etc.) som används och de faktorer man väljer att mäta (buller, ljus, 
emissioner, belastning, tid etc.) beror på vad som ska mätas. 

Arbetares hälsa påverkas av deras tillvaro, både på fritid och under arbete (Parkes, 2006). Relationen 
hälsa och arbete är komplex och arbete kan även ha en positiv inverkan på hälsan (Guérin, Laville, 
Daniellou, Duraffourg, & Kerguelen, 2007, s. 97). Faktorer såsom sömn, fysisk och kulturell 
aktivitet och interaktivitet med andra påverkar och kan därmed främja eller motverka hälsa. En 
viktig komponent är dosen: hur mycket, hur länge och hur ofta. En svårighet med att bedöma 
påverkande faktorer i arbetet kan vara att individen, trots att denne mycket väl kan vara medveten 
om sin trötthet eller ohälsa, inte på samma sätt är medveten om allt som utförs i arbetet. Det kan 
även vara svårt att identifiera vilka fritidsaktiviteter som påverkar och hur stor dosen är där (Guérin 
et al., 2007, s. 102). Härav följer svårigheter i att göra bedömningar och konsekvensanalyser i 
arbetet. 

                                                 
39 Original: “A system is a set of inter-related or coupled activities or entities (hardware, software, buildings, spaces, 
communities and people), with a joint purpose, links between the entities which may be of state, form, function and 
causation, and which changes and modifies its state and the interactions within it given circumstances and events, and 
which is conceptualised as existing within a boundary; it has inputs and outputs which may connect in many-to-many 
mappings; and with a bow to the Gestalt, the whole is usually greater (more useful, powerful, functional etc.) than the 
sum of the parts.” 
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4.1.1 Interaktivitet och participation 

Det engelska uttrycket participative ergonomics (PE) kan härledas ur det latinska ordet participare som 
betyder att delta. Inom ergonomin är det viktigt att alla (egen kursivering) berörda parter ingår för 
att ett projekt/en aktivitet ska kallas participativ. Wilson, Haines och Morris (2005, s. 933) använder 
sig av Wilsons definition från 1995 där definitionen på PE är: Att personer deltar i planering och styrning 
av en betydande del av sina egna arbetsuppgifter, att de har tillräcklig kunskap och makt att påverka både processer 
och resultat för att nå önskvärda mål. (Egen översättning. Originaltext, se nedan)40. I avhandlingens 
definition av participation/delaktighet ingår att anställda erbjuds och även upplever delaktighet. 

För att PE ska vara framgångsrik krävs vissa förutsättningar41 (Tabell 4). 

Tabell 4. Förutsättning för PE, i egen översättning och förkortning (Wilson et al., 2005, s. 946).  

Rätt klimat Välj rätt tillfälle (inga kriser) 
En öppen, icke-hierarkisk, decentraliserad organisation fungerar bäst 

Stöd och resurser Beslutsfattare engagerad 
Stöd i hela organisationen 
Tillse att pengar och personal finns avsatta 
Definiera mål och kriterier 

Facilitator Inte nödvändigtvis projektägaren 
Respekterad av deltagare och organisation 

Organisation  Timing och startpunkt viktiga 
Har tillit till deltagarnas motivation och förmåga 

Processer och metoder Frivillighet 
Gruppstorlek 6-10 personer 
Metoderna kostnadsberäknade, kostnadseffektiva och flexibla 

Resultat Ständiga förbättringar 
Sprids i organisationen 
Processen blir intern och gängse 

 

I projekt med en interaktiv ansats (se avsnitten 5.1.1 och 5.1.2), är PE en självklar arbetsmetod. 
Målet blir då flerfaldigt: att öka forskarsamhällets kunskap och att genomföra forskningsstudier av 
god kvalitet samt att öka kunskap och förbättra förhållanden inom praktikfältet genom att stödja 
dess inneboende styrkor. Ett sådant arbete ger inte bara fördjupad kunskap och nytta för industri, 
samhälle och akademi, det är dessutom en av universitets och högskolors uppgifter jämte utbildning 
och forskning (Svensk Författningssamling, 1992). En ansats som den PE erbjuder innebär 
möjlighet att använda kunskap från andra områden som annars har svårt att nå fram till praktiken. 
Ett exempel på detta är kunskap från fordonsindustrin där en stor studie visat att dålig ergonomi 
vid tillverkning innebär kvalitetsbrister och ökade kostnader för alla parter (Falck, Örtengren, & 
Högberg, 2010). 

                                                 
40 “The involvement of people in planning and controlling a significant amount of their own work activities, with 
sufficient knowledge and power to influence both processes and outcomes in order to achieve desirable goals”. 
41 Översättning av delar av Wilson, Haines och Morris ”Förutsättningar för PE” a.a., s. 964 
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4.2 Hållbarhetsbegreppet 
Hållbarhet appliceras oftast på miljö samt tillväxt och behandlar då social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. I den s.k. Brundtlandrapporten skriver the World Commission on Environment and 
Development (1987) angående sustainability (hållbarhet)42 att: “Sustainable development is development 
that meets the needs of the present without comprising the ability of future generations to meet their own needs. It 
contains within it two key concepts: 

• the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world’s poor, to which overriding 
priority should be given; and  

• the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the 
environment’s ability to meet present and future needs.” 

I denna avhandling definieras hållbarhet som den enskilde anställdes hållbara anställning i sitt arbete 
samt företagets hållbara produktion. Med hållbar anställning avses att individen fysiskt ska orka 
utföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen och att orka utföra dem över tid, samt att 
arbetsuppgifterna ska vara för individen meningsfulla och utvecklande. Målet med en hållbar 
anställning är att den resulterar i ett långsiktigt och meningsfullt arbetsliv utan ohälsa samt en för 
individen meningsfull fritid utan ohälsa. Med hållbar produktion avses att produktionen bedrivs 
med social, ekonomisk och ekologisk långsiktighet enligt the World Commission on Environment 
and Developments definition ovan. Detta innebär att personal-, tids-, lokal-, material- och andra 
energiresurser tillvaratas med målet att utveckla anställda, produktion, organisation och arbetssätt 
med långsiktighet. En hållbar produktion innebär att den är lönsam, konkurrenskraftig och att den 
har avsättning för sina varor. 

Zink och Fischer (2013) beskriver hållbarhet inom ergonomi och hur den inte kan förlita sig endast 
på teorier. De anser att ett arbetssystem måste tillfredsställa flera intressenter, inte endast 
ägare/aktieägare, och vara regenerativt avseende både mänskliga, sociala och miljömässiga resurser. 
Genom att applicera ett socio-tekniskt tänkande (se kapitel 4.4.2) uppnås en förståelse för hur 
arbetssystemet med sina tre element: teknik, människa och organisation interagerar med varandra 
(och arbetssystemets design) och därmed även påverkar samhället (Hendrick, 2002, s. 17; Zink & 
Fischer, 2013). 

4.3 Fysiologisk belastning 
Åstrand (2003, s. 480) beskriver fysisk prestationsförmåga som innefattande muskulär styrka, 
ledrörlighet, koordination, uthållighet och motivation. I arbetsuppgifterna utsätts den arbetande 
individen för mental och fysisk belastning vilka tillsammans ger upphov till ett fysiologiskt svar i 
form av muskeltrötthet, bristande mental uppmärksamhet, begränsad uthållighet etc. I denna 
avhandling valdes att mäta ett av dessa svar, puls, som ett uttryck för både mental och fysisk 
belastning. Pulsen påverkas av faktorer beroende på individen men även arbetets beskaffenhet samt 
individens anpassning till arbetet (a.a., s. 504). Författare har när de mätt puls kallat resultatet ”energy 

                                                 
42 Källa, hämtad 2015-06-03: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A5llbar-utveckling. 
Definition av hållbarhet enligt Nationalencyklopedin: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/h%C3%A5llbar-utveckling
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expenditure”. I svensk litteratur beskriver Wigaeus Tornqvist (2008, kapitel 2) hur arbetets energetiska 
krav ställer krav på kroppens förmåga att ta upp syre och hur det uttrycks i fysisk 
prestationsförmåga. Det finns flera begränsande faktorer i detta: hjärtats förmåga att pumpa starkt 
och snabbt, lungornas elasticitet och förmåga att ta upp syre samt muskulaturens och organens 
förmåga att tillgodogöra sig syret. Dessa faktorer påverkas mindre av kön och mera av ålder och 
sjukdom och framför allt av träningsgrad. Även psykiska faktorer som stress, motivation mm. 
inverkar och dessa är i allra högsta grad påverkansbara (Åstrand et al., 2003, s. 504).  

En viktig del i avhandlingen är fysiologin, vilken behandlar kroppens anpassning till kroppsarbete 
och de fysiologiska reaktionerna på arbete. Intresset ligger på individens relativa aeroba belastning/ 
Relative Aerobic Strain (RAS), vilken definieras som den procentuella relationen av syreupptagning 
(VO2)

43 i arbete till den maximala syreupptagningsförmågan (VO2max) hos individen uppmätt i 
laboratorium, dvs. hur stor andel av sin fysiska förmåga uttryckt i syreupptagning individen 
använder i sitt arbete (Louhevaara & Smolander, 2011). 

I denna avhandling har det breda begreppet ”fysiologisk belastning” valts då den ger en bild av 
belastningen i arbetet och hur denna belastning kan påverka möjligheten till fritidsaktivitet och 
därmed den enskilde anställdes hållbara anställning i sitt arbete.  

Forskning i reell miljö innebär särskilda hänsynstaganden vilket i styckningsarbete bl.a. innebär 
livsmedelshygieniska hänsynstaganden och individens krav på rörlighet i arbetet. Många metoder för 
att mäta syreupptagning kräver avancerad utrustning att bäras under arbetet (Wigaeus Tornqvist, 
2008, s. 70, 228) samt att individen utför ett maximalt konditionstest. En enklare metod använder 
en s.k. biologisk kalibrering (Wigaeus Tornqvist, 2008, s. 71-73). Bedömningen av arbetets energetiska 
krav sker här med ett antagande att det finns ett linjärt samband mellan arbetsintensitet och 
syreupptagning och att även hjärtfrekvensen ökar linjärt. Proceduren innebär att individen gör ett 
s.k. submaximalt cykelergonometertest där hjärtfrekvensen fastställs på tre submaximala nivåer 
inom det belastningsområde som arbetet förväntas ligga. Därefter dras en linje genom dessa till den 
skattade maximala syreupptagningen under arbete. När individens hjärtfrekvens under arbete läggs 
på denna linje kan belastningen läsas av. Detta beräknade värde innebär inte alltid ett sant värde för 
individen, men kan anses användbart på gruppnivå, trots att metodfelet innebär att 95% av alla 
testade individer kan ligga ±30% från sina verkliga värden (Wigaeus Tornqvist, 2008, s. 78-79). 
Metoden har använts i denna avhandling. 

Louhevaara och Kihlbom (2005, s. 447) föreslår en absolut övre gräns på 50 RAS på ett 8-timmars 
skift (med regelbundna pauser) samt rekommenderar 30-40 RAS för dynamiskt muskelarbete. I 
International Labour Organizations (ILOs) Encyclopedia of Occupational Health & Safety 
(Louhevaara & Smolander, 2011) argumenteras med stöd av flera forskare, bl.a. Åstrand (1960) för 
att RAS inte ska överstiga 50 under ett 8-timmars arbetsskift. Åstrand (2003) anser att om 30-40 
RAS överskrids kan man förvänta sig både subjektiva och objektiva trötthetssymptom. Även 
NIOSH (Badger & Habes, 1981) med flera författare refererar till Åstrand men även till andra 
författare och sätter sin gräns till 33 RAS på en heldags arbete, med reservation för att det kan vara 
för högt främst för äldre individer. Även Ilmarinen (1992a) föreslår gränsen 50 RAS, men är tydlig 
                                                 
43 Den uppmätta syreupptagningen (VO2) under arbete indikerar arbetets intensitet. Den maximala syrekonsumtionen 
(VO2max) indikerar individens maximala kapacitet för aerobt arbete. 
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med att det är normalt att syreupptagningsförmågan sjunker med åldern och att kraven på äldre 
(vilket Ilmarinen definierar som >45 år) i tungt manuellt arbete bör vara lägre än för yngre. Detta 
gäller även för kvinnor som generellt har lägre syreupptagningsförmåga än män. Legg och Pateman 
(1984) föreslår en gräns på 23 RAS för repetitivt industriellt lyftarbete och flera författare 
argumenterar för en gräns på 30-35 RAS vid varierat fysiskt arbete (Christensen, Søgaard, Pilegaard, 
& Olsen, 2000; Jørgensen, 1985). Ilmarinen (1992a) anser att individens egen uppskattning av sin 
arbetsförmåga är viktig för att prognosticera arbetsförmåga över tid. Han anger bl.a. frågan om 
respondenten tror sig arbeta om 2 år (hållbart arbete, egen kommentar) och föreslår mätning av 
fysisk förmåga i form av tester av exempelvis handgreppsstyrka, knäextension, armbågsflexion samt 
flexion och extension i bålen för en sådan prognos. Louhevaara, Hakola och Ollila (1990) fann att 
man kunde hantera paket med en vikt på 4-5 kg, oftast under skulderhöjd, med ett RAS på 31 utan 
tecken på vare sig objektiva eller subjektiva tecken på trötthet. 

Olika typer av arbete innebär skilda krav och i sin genomgång av detta föreslår ILO med stöd från 
Louhevaara och Smolander (2011) en gräns på 30-35 RAS över en arbetsdag i tungt dynamiskt 
arbete, vilket styckning kan anses vara. Det finns inga svenska rekommendationer för individuell 
fysiologisk belastning. 

4.3.1 Styckares arbetsrelaterade skador och sjukdomar 

Begreppet arbetsrelaterade skador och sjukdomar kräver en förklaring. För styckare är de 
dominerande arbetssjukdomarna muskelrelaterade vilket innebär att de förekommer i 
rörelseapparaten vilket är det som diskuteras i denna avhandling. När kroppen exponeras för en 
belastning i form av ett muskelansträngande arbete svarar den med trötthet. Normalt är denna 
trötthet övergående, men då arbetskraven innebär att individen inte hinner återhämta sig (efter 
paus, dygns- eller veckovila) kan muskeltrötthet utvecklas till besvär i form av stelhet och värk etc. 
Sjukdom föregås av varningssignaler i form av symptom vilka kan vara tämligen diffusa. Där 
individen ignorerar symptomen och fortsätter exponeringen för det muskelansträngande arbetet, 
kan symptomen utvecklas till lokal smärta, svullnad, rodnad och en beröringsömhet. En vanlig 
medicinsk diagnos hos styckare är lateral epicondylit, s.k. tennisarmbåge, vilket ger nämnda symptom 
över muskelfästet på armbågens utsida. Denna diagnos är ett tecken på sjukdom. Vid en enstaka 
överbelastning som kan inträffa vid lyft av en tung börda med samtidig vridning av ryggen kan en 
skada i form av akut ryggsmärta inträffa. Relationen till arbete är inte alltid helt klar; arbetet kan 
orsaka och/eller förvärra sjukdomen/skadan men också aktiviteter på fritiden kan orsaka, minska 
eller öka risken att drabbas av arbetsrelaterade skador och sjukdomar, eller förvärra dem. (Toomingas, 
Mathiassen, Wigaeus Tornqvist, & Kjellberg, 2008, kapitel 1 och 3) 

I avhandlingen används den internationellt använda förkortningen WRMSD44 som ett 
samlingsbegrepp för arbetsrelaterade skador och sjukdomar som styckare kan ådra sig i arbetet och 
som beskrivs ovan.  

Orsakssambanden mellan besvär och WRMSD samt uppkomsten av densamma är ej helt känd 
(Hägg, 1991; Karsh, 2006; Madeleine et al., 2008). Kvarnström (1984) gjorde tidigt en modell för 

                                                 
44 Work Related Musculoskeletal Disease, svensk översättning arbetsrelaterad muskuloskeletal sjukdom. 
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orskssamband (figur 18). En av dess fördelar är hur den tar med det tävlingsmoment som kan ingå i 
ackordsarbete.  

 
Figur 18. Hypotetisk modell för samband mellan olika bidragande orsaker till OCD45 och statisk belastning 
(Kvarnström 1984, s. 55).  

En nyare modell som beaktar även organisatoriska faktorer, vilka saknades i Kvarnströms modell, 
ses i Figur 19. Modellen (Figur 19) visar hur olika faktorer kan påverka utvecklingen av 
belastningsrelaterade besvär och –skador och leda till WRMSD. Den streckade rutan till höger visar 
hur biomekanisk belastning påverkar individen, inklusive hur individuell toleransnivå och 
anpassning påverkar och påverkas. Utfall kan vara ett resultat av dessa förhållanden och kan 
påverkas av individuella faktorer, såsom fysiskt eller psykiskt status (se Åstrand et al., 2003, s. 504). 
Den streckade rutan till vänster visar hur arbetsplatsen kan påverka det händelseförlopp som kan 
leda till att individen utvecklar muskuloskeletala besvär. Pilar mellan rutorna ”arbetsplatsen” och 
”individen” indikerar de olika forskningsdiscipliner (epidemiologi, biomekanik, fysiologi etc.) som 
har försökt att förklara sambanden (Institute of Medicine, 2001, s. 353). 

                                                 
45 Occupational Cumulativ Disorder=arbetsrelaterad belastningsskada, i avhandlingen i övrigt betecknad som WRMSD. 
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Figur 19. En modell för uppkomst av arbetsrelaterade belastningsbesvär och -skador. Översatt från Institute of 

medicine (2001) Musculoskeletal Disorders and the Workplace: Low Back and Upper 
Extremities.  

 

Orsaken till belastningsrelaterade besvär, vilka även kan utvecklas till manifesta skador, kondenseras 
ibland till tre områden: vid vilken frekvens, duration och intensitet sker manuell hantering (Bao, 
Spielholz, Howard, & Silverstein, 2009), vilka områden saknar gränsvärden (Karsh, 2006). Detta är 
givetvis att förenkla; för att analysera orsakssamband krävs mera ingående studier av arbetet. 

Madeleine, Voigt och Mathiassen (2008) visade i en fältstudie att erfarna styckare hade en större 
variation i rörelser mellan arbetscyklerna samtidigt som deras cykeltider varierade mindre än hos 
mindre erfarna. Omvänt kunde man se hur styckare med obehag i nacke-skuldraregionen arbetade 
med kortare arbetscykler, mindre variabilitet och mindre rörelseutslag, dvs. att obehag var associerat 
med ett mera stereotypt arbetssätt i den besvärade kroppsregionen (Madeleine & Madsen, 2009). I 
en laboratoriestudie har det visats hur både storlek och struktur i den motoriska variabiliteten 
minskar när arbetstakten ökar (Srinivasan, Samani, Mathiassen, & Madeleine, 2014). Författarna 
drar slutsatsen att rörelsemönster blir mera stereotypa när repetitiva rörelser utförs vid ett ökat 
tempo, vilket i sin tur kan leda till muskeltrötthet och överansträngning. De ovan nämnda studierna 
visar det gynnsamma i ett varierat rörelsemönster.  

4.4 Arbetsorganisation 
Ett företags arbetsorganisation, ekonomi och produktionssystem utgår från dess värderingar (Klein, 
1994, s. 199) och människosyn (Sandkull & Johansson, 2000, s. 20). Historiskt sett har flera 
paradigm tillämpats, där tre är av intresse för denna avhandling. 
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4.4.1 Scientific management/Taylorism 

Det produktionssätt som Taylor skapade, ”Scientific Management”, grundas i hur han såg ett slöseri 
med resurser, men även slöseri med mänskliga resurser (en tidig förespråkare för hållbarhet). Hans 
vision var att säkra högsta möjliga välstånd för arbetsgivaren i kombination med maximalt välstånd 
för varje anställd och att den enes välstånd inte kan existera utan den andres. Med ”maximal 
välfärd” menade han inte främst stora utdelningar för bolaget eller ägare, utan en utveckling så att 
välståndet blir bestående. På samma sätt var hans vision att utveckla varje individ och att erbjuda ett 
arbete som motsvarar dennes (utvecklade) förmågor (Taylor, 1911). Taylor förknippas dock under 
senare tid främst med de negativa aspekterna av löpandebandsarbete. När Henry Ford, inspirerad av 
slakterierna i Chicago (Alizon, Shooter, & Simpson, 2009), startade löpandebandsproduktionen av 
T-Forden 1913 i Detroit, USA var det början på en världsomfattande förändring av industriell 
produktion. Resultatet blev ett standardiserat och (för de anställda) kortcykliskt arbete för 
massproduktion av varor. 

En beskrivning av hur det ser ut i dansk styckningsverksamhet (Helms Jørgensen & Andersson, 
2006, kapitel 5) ger en bild av en marginaliserad yrkesutbildning till förmån för intern träning på 
pacelinjer. Arbetsplatserna karaktäriseras av interna hierarkier mellan jobbtyper och avdelningar 
vilket ger en dikotom världsbild: ”Dom däruppe, vi härnere”. Gemenskapen, förutom lönen, utgör 
arbetets centrala värde; gemenskapen är en av de få kvaliteter som kan finnas i det arbete som 
Taylorismen tömt på innehåll. (Helms Jørgensen & Andersson, 2006, s. 228). Denna beskrivning 
stämmer väl in även på svensk verksamhet.  

Hansson (2004) beskriver i sin avhandling hur lantarbetare blev industriarbetare när svensk slakt 
industrialiserades i början av förra seklet. Han beskriver också hur en intern möjlighet till befordran 
innebar en klassresa för den enskilde styckaren. Ännu idag ”plockar” styckningsföretag många 
ledare ur styckarleden samt från fackföreningsledarna. Arbetsuppgifterna vid en pacelinje, eller 
annat linjearbete, kan beskrivas som Fordistiska då merparten av arbetsuppgifterna är 
fragmentiserade, kortcykliska och ensidigt belastande (Helms Jørgensen & Andersson, 2006, s. 197).  

4.4.2 Socioteknik  

Det grundläggande antagandet i denna organisationsteori är att sociala och tekniska aspekter är 
relaterade till varandra och hur denna relation fungerar är avgörande för hur en organisation 
presterar (Cherns, 1987), liksom att människors behov i produktionen är jämställda med ekonomi 
och produktion (Mumford, 2003, s. 12). Sociotekniken utvecklades först på Tavistock Institute i 
London (Mumford, 2003, s. 13), det vidareutvecklades bl.a. i Norge av Thorsrud (1968) som 
formulerade sex punkter för psykologiska krav i arbetet: 

1. Behov av ett innehåll i arbetet som kräver något utöver ren uthållighet och som innebär ett 
visst minimum av variation även om detta inte nödvändigtvis betyder att det ständigt skall 
ske något nytt. 

2. Behov av att kunna lära något i arbetet och att kunna fortsätta att lära. 

3. Behov av att kunna fatta beslut, åtminstone inom ett avgränsat område som den enskilde 
kan kalla sitt eget. 



 TEORI 

 

 - 37 -  

4. Behov av anseende, åtminstone en viss grad av medmänsklig förståelse och respekt på 
arbetsplatsen. 

5. Behov av att se sammanhanget mellan arbetet och omvärlden, åtminstone så att man kan se 
en viss överensstämmelse mellan det man utför i arbetet och det som betraktas som nyttigt 
och värdefullt. 

6. Behov av att se att arbetet kan förenas med framtidsförhoppningar utan att dessa 
nödvändigtvis måste innefatta befordran (Thorsrud, Emery, & Törnqvist, 1969, s. 20). 

De faktorer som påverkar organisationer och individer är en konsekvens av den teknologi som 
används och som tillämpas inom den designande organisationen. Det betyder att teknologin inte 
endast är en oberoende variabel som har betydelse för kunskaper, uppgifter, roller, värderingar, 
relationer, befordringsmöjligheter, hur grupper fungerar, avdelningar samt den organisation den är 
implementerad i; den är också en beroende variabel (Klein, 2014). Klein (a.a.) visualiserar i Figur 20 
hur designen av ett system påverkas av vilket system designern arbetar i [1] och hur relationer inom 
det designande systemet påverkar relationer inom användarsystemet [2]. Socioteknik skiljer sig från 
scientific management genom att den hävdar att arbetet för att vara det goda arbetet skall vara 
socialt och meningsfullt för individen och att arbetsinnehållet skall göra det möjligt för anställda att 
förstå sitt bidrag till hela arbetsprocessen och att växa som människor (Kira & Forslin, 2008).  

 
Figur 20. Faktorer som påverkar och påverkas av den tekniska designen (egen översättning) (Klein, 2014). 

Betecknande för sociotekniken är att den, till skillnad från scientific management, ser människan 
och mänsklig interaktion som bestämmande för organisationen och dess prestation. 

4.4.3 Lean (produktion) 

Lean är det för närvarande förhärskande paradigmet i svenska organisationer och har fått stort 
inflytande i svensk industri såväl som i kommunal och landstingsstyrd verksamhet. Till viss del har 

[1] 

[2] 
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detta även skett inom styckning där företag anställer lean-koordinatorer (Lawes, 2013)46, ställer om 
produktionen till att stycka efter kundernas behov och inte efter hur många djur uppfödare kan 
skicka till slakt (Göransson, 2014)47 och arbetar hårt med att förbättra kvaliteten i produktionen för 
att minska antalet returer från kunderna (Lundbladh, 2014)48. I styckningsverksamhet karaktäriseras 
lean av dess fokus på kvalitet, köttets spårbarhet samt ett standardiserat arbete. Detta innebär ett 
taktat och optimerat flöde med fokus på hållbarhet, kvalitet, kundnytta och minimalt spill (Simons 
& Zokaei, 2005). Hur lean påverkar de anställda beror på hur det implementeras och resultaten 
varierar stort från företag till företag (Brännmark & Holden, 2012). I skrivande stund finns ingen 
publicerad vetenskaplig utvärdering av lean inom svensk styckningsverksamhet. Den granskning 
som gjorts i Storbritannien (Simons & Zokaei, 2005) visar på hur lean (när det fungerar väl och har 
ett anställd-perspektiv) också kan användas för att utbilda lärlingar genom att de arbetar bredvid 
erfarna styckare samt att företaget fokuserar på att utveckla teamarbete inom arbetsgruppen. Andra 
forskare har konstaterat att arbetsorganisatoriska aspekter inom lean fortfarande behöver utvecklas 
(Moyano-Fuentes & Sacristán-Díaz, 2012).  

Flera forskare (Axelsson, 2000, s. 147; Pot & Koningsveld, 2009) har påvisat en stark relation 
mellan de anställdas arbetstillfredsställelse och företagets kvalitetsarbete och hur detta bidrar till 
verksamhetens effektivitet. Dessutom används de anställdas ambition att prestera väl i sitt arbete på 
bästa sätt när företaget ser dem som individer (Kira & Eijnatten, 2008). Detta påvisades också i en 
longitudinell studie av en kedja snabbmatsrestauranger (Bernhardt, Donthu, & Kennett, 2000) där 
man fann en positiv relation mellan anställdas och kunders nöjdhet och ett positivt ekonomiskt 
utfall. Karltun (2010) menar att det vore bra för svensk styckningsindustri med en mera holistisk 
strategi i utveckling och planering av produktionssystemen, vilket kan ske genom att företaget 
engagerar sina anställda i arbetet med kvalitet och lönsamhet samtidigt som de anställdas 
arbetsmiljö hålls i fokus. 

4.5 Ledarskap 
Alvesson och Sveningsson (2003) skiljer på chef och ledare inom en organisation. Första linjens 
chef, arbetsledaren, representerar företaget och är den som möter den anställde i vardagen varför 
hen är mycket viktig för arbetsmiljö och välbefinnande hos personalen (Jackson & Parry, 2008). I 
vardagen läggs grunden för produktionen och dess resultat och därmed för funktionerna inom 
organisationen (Döös, Wilhelmson, & Backström, 2010, s. 11). Den andra bilden är chefen som en 
frontfigur: den som tar alla de stora och viktiga besluten och har mest makt. 

Ledarens roll är å andra sidan (Jackson & Parry, 2008, s. 39) att motivera personalen att utföra sina 
uppgifter som förväntat. Ledaren ska inge förtroende och ha integritet, ge trygghet och belöningar 
samt uppmärksamma sina anställda. Det tar tid att bli en ledare; att vara chef är en avtalad position, 
men ledarskap kräver vishet och måste förvärvas genom personliga erfarenheter i social interaktion 
mellan individer, grupper och kollektiv. För att lyckas finns det ett behov av reflektion kring det 
egna ledarskapet (Jackson & Parry, 2008, s. 123). Att vara en ledare kräver praktisk träning i 

                                                 
46 Personlig kommunikation, lean-kooordinator R. Lawes, Dalsjöfors slakteri 
47 Personlig kommunikation, platschef P. Göransson, HKScan Sverige 
48 Personlig kommunikation, platschef A. Lundbladh, KLS Ugglarps 
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ledarskap; det kan man inte läsa sig till (Seger & Bergsten, 2007). Enligt litteraturen (Badaracco & 
Hansson, 2003) bör chefer och ledare vara realister och pragmatiker (a.a., s. 19) och kunna hantera 
svåra situationer (a.a., s. 94). Badaracco och Hansson (a.a., s. 26) beskriver ledarens okända och 
alltid varierande vardag som: 

• Framtiden är osäker och du kommer att bli förvånad. 

• Planera men var beredd att revidera dina planer. 

• Skapa allierade men inse att i verkligheten är du ensam. 

Andra forskare har formulerat det som att ledarskapet är situationsberoende, samtidigt som 
produktionen kräver åtgärder, och att chefen eller ledaren sällan kan förutse utfallet (Holmberg & 
Tyrstrup, 2010). 

4.6 Förändring 
Förändring är per definition något som stör status quo (Russell & Russell, 2006), eller som Martin 
(2000, s. 455) definierar det, en förändrad aktivitet, dvs. inte endast tankar eller uttalade avsikter, 
utan reella val som för i en ny riktning. I Nationalencyklopedin beskriver Eriksson och Prawitz49 
hur detta diskuterats sedan de tidiga grekiska filosoferna och exemplifierar med Aristoteles tes om 
rörelse som en egenskap vilken definieras som utveckling av det (potentiellt) existerande. 

Beer och Nohria (2000, s. 3) beskriver två strategier för vad som driver och är syftet med 
förändring: teori E och teori O. Enligt teori E är syftet med förändring att skapa ekonomiskt värde, 
vanligen uttryckt som värde för aktieägarna. Förändringen styrs med hjälp av konsulter och har 
fokus på formella strukturer och system. Förändringen är planerad och strukturerad och den växer 
fram. Teori O:s syfte är utveckling av de anställdas förmåga att genomföra och att lära av de 
åtgärder som vidtagits. Dess fokus ligger på utveckling av en kultur med högt engagemang hos 
medarbetarna. Enligt båda teorierna syftar förändring till något nytt, något annat – något bättre. 
Författarna argumenterar för både och, samt föreslår att de implementeras simultant (a.a., s. 20). 

Van de Ven och Poole (1995) definierade fyra typer av förändringsprocesser vilka verkar på olika 
organisatoriska nivåer, och deras bakomliggande teorier. De organisatoriska nivåerna är individ, 
grupp och organisation. Nedanstående beskrivning klassificerar även hur förändringen fokuserar på 
en eller flera nivåer (modell 1 och 2 = en nivå; modell 3 och 4 = flera nivåer):  

1. Livscykelmodellen skildrar förändring som en nödvändig följd av det som sker. 
Utvecklingen är en funktion av företagets inneboende möjligheter.  

2. Den teleologiska modellen ser utveckling som en cykel av att formulera, implementera, 
utvärdera samt modifiera målet baserat på vad organisationen lärt. Cykeln utvecklas genom 
interaktion mellan organisationens medlemmar. 

                                                 
49 Källa, hämtad 2015-02-27: Nationalencyklopedin, rörelse, 
http://www.ne.se.focus.lib.kth.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rörelse 
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3. Den dialektiska modellen ser utvecklingen som driven av konflikterande teorier, vilka i en 
konfronterande process skapar något nytt, en syntes. Konfrontation och konflikt genererar 
den dialektiska cykeln. 

4. Evolutionsmodellen består av repetitiva sekvenser av skeenden inom en bestämd 
population. Utvecklingen sker genom en cykel av variationer och urval där något segrar. 
Cykeln utvecklas genom konkurrens om knappa resurser.  

Förändring handlar alltså om aktivitet. Argyris (2000) beskriver hur detta sker genom att människor 
inom organisationen använder sina sinnen och hjärnor. Förändring är ständigt närvarande och 
påverkar alla organisationer. För framgångsrik förändring krävs färdigheter, vilka för närvarande 
(Todnem By, 2005) till stor del verkar saknas då hanteringen av organisationsförändringar tenderar 
att vara reaktiv, diskontinuerlig och ad hoc med rapporterade misslyckanden i cirka 70% av alla 
initierade förändringsprogram. 

De flesta organisationsförändringar innehåller någon form av förändring i belöningssystemen. 
Belöningssystem består av informella belöningar som uppmärksamhet, liksom av formella som 
befordran eller i form av ekonomisk belöning. Wruck (2000, kapitel 13) hävdar att det ekonomiska 
incitamentet är bäst när det gäller att motivera till en förändring som ökar företagets värde och 
produktivitet genom att mobilisera de anställdas motivation och produktivitet och genom att 
överbrygga motstånd mot förändring. På andra sidan står Ledford och Heneman (2000, kapitel 14), 
vilka anser att det kan vara både kontroversiellt, tidskrävande och kontraproduktivt med 
ekonomiska belöningar då dessa ges på bekostnad av förtroende och engagemang och att om dessa 
implementeras för tidigt kan de även motivera felaktiga beteenden. Lawler (2000, kapitel 15) visar 
på en tredje väg där han ger en syntes av Wrucks (2000, kapitel 13) och Ledford och Henemans 
(2000, kapitel 14) motsatta synsätt med ett ramverk som argumenterar för att den timing och typ av 
ersättningssystem som ett företag utnyttjar beror på företagets behov av att: 1) utveckla motivation 
till förändring, 2) underlätta genomförandet genom erforderlig kompetensutveckling och lärande 
utveckling, eller 3) motivera operativ effektivitet när företaget har utformats enligt de nya 
ekonomiska målen och strategierna. 

Ackordsarbete har i flera studier visat sig ha en negativ inverkan på hälsa och säkerhet. I en 
reviewartikel fann man i 27 av de 31 studerade artiklarna negativa effekter av ackord på olika 
aspekter av hälsa och säkerhet. Detta bevisar inte kausalitet, men tillsammans ger det ett mycket 
starkt stöd för hypotesen att i de flesta fall har ackord negativa effekter på hälsa och säkerhet 
(Johansson, Rask, & Stenberg, 2010). 

4.7 Psykosocial arbetsmiljö  
Arbetsmiljöns psykosociala dimensioner kan analyseras med hjälp av flera modeller varav Kjellberg 
och Iwanowskis Stress-energimodell (1989) har använts i en av avhandlingens artiklar (Artikel VII) 
(Figur 21). I det frågeformulär som tillhör modellen skattas stress (beskrivna med positivt [lugn] 
eller negativt [stressad] laddade ord) samt energi (positivt [energisk] eller negativt [uttråkad] laddade 
ord).  
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Figur 21. Stress-Energi-modellen: De fyra grupper som kan identifieras genom Stress- och 

Energiskattningarna (Kjellberg & Wadman, 2002) 

Kjellberg och Iwanowski (2002) anser att deras modell har samband med Karasek och Theorells 
krav-kontroll-stödmodell (1990, s. 7). Med hjälp av Karasek och Theorells modell kan de faktorer i 
arbetet som orsakar problem identifieras (Figur 22). Kontrollen/beslutsutrymmet i arbetet består av 
den påverkan den anställde har på vad som ska utföras och hur det ska ske samt hur dennes 
kunskap används och utvecklas. De psykologiska kraven består bl.a. av hur fort, hårt och mycket 
man arbetar, när man kan ta paus samt av om kraven är kongruenta (a.a., s. 63). Stödaspekten 
utvidgar modellen och tar hänsyn till stöd från arbetskamrater och chefer, både känslomässigt stöd 
och praktisk hjälp i det dagliga arbetet (a.a., s. 69). I en positiv arbetssituation har den anställde 
inflytande över vad som ska göras och hur arbetet ska utföras. Arbetstakten är inte högre än att hen 
hinner med och arbetet känns stimulerande samt att det är ett öppet och förtroendefullt klimat i 
arbetsgruppen och mellan anställda och chefer. Den negativa arbetssituationen å andra sidan 
karaktäriseras av misstänksamhet och ”vi-och-dom”-attityder, att arbetsuppgifterna är låsta och 
ointressanta, att det saknas inflytande samt att kraven är så låga att arbetet blir trist eller så höga att 
man inte mäktar med dem. 

 



 TEORI 

 

 - 42 -  

 
Figur 22. Krav-kontroll-stödmodellen. Översatt från Karasek & Theorell (1990). 

En annan modell, som beskriver obalans mellan ansträngning och belöning (ERI) lanserades av 
Siegrist (1996). Tanken bakom modellen är att en ansträngning (arbete) måste belönas både 
materiellt (lön), socialt (t.ex. befordran) och individualpsykologiskt (positiv feedback) så att 
individen uppfattar att belöningen står i rimlig relation till ansträngningen (Figur 23). Studier har 
visat att vid bl.a. osäkerhet om anställningstrygghet i samband med inre krav på kontroll och yttre 
krav på hög prestation ökar risken för kardiovaskulär ohälsa (Siegrist, Peter, Junge, Cremer, & 
Seidel, 1990). 

 

 
Figur 23. Modell för obalans mellan ansträngning och belöning. Översatt från Siegrist (1996).  

En fjärde modell, lanserad av Bakker och Demerouti (2007), ser hur faktorer i arbetet kan 
kategoriseras som antingen krav eller resurser och i ett förhållande när det råder bristande balans 
mellan krav och belöning (förhållandet hög ansträngning och liten belöning) känner individerna 
känslomässig stress. Kraven kan vara fysiska, psykologiska, sociala och/eller organisatoriska och 
innebär fysisk och/eller mental belastning för individen och är inte nödvändigtvis negativa. 
Resurserna är likaledes fysiska, psykologiska, sociala eller organisatoriska och behövs för att nå 
målen i arbetet, minska fysisk och/eller mental belastning samt för att stimulera lärande och 
utveckling i arbetet för individen. Modellen innebär också att resurserna kan dämpa negativa 
effekter av kraven (Figur 24). 
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Figur 24. Modell över krav och resurser i arbetet. Översatt från Bakker & Demerouti (2007). 
  
Arbetsmiljöns psykosociala dimensioner är komplicerade, så komplicerade att det kan krävas att 
flera modeller och teorier kombineras för att förstå dem. 

4.8 Arbetsplatslärande 
I detta avsnitt behandlas vuxenlärande på arbetsplatsen. Ellströms (1996, s. 147) definition på 
lärande lyder: ”Med lärande avses relativt varaktiga förändringar av en individs kompetens som ett resultat av 
individens samspel med sin omgivning.” 

När lärande ska ske i styckningsarbete innebär det att inte bara innehållet beaktas. Arbetsplatsen där 
den äger rum kan påverka inlärningsprocessen positivt eller negativt genom sina materiella, 
kulturella och sociala aspekter samt hur dessa inverkar på individuell och organisatorisk nivå 
(Ellström, 2004, s. 24). Det lärande som sker på en arbetsplats i samspel mellan instruktör och 
arbetstagare definieras som informellt lärande (Ellström, 1996, s. 147) och är en kombination av 
självstyrt och erfarenhetsbaserat lärande, dvs. man har en instruktör som stödjer lärandet medan 
större delen av lärandet genomförs genom egen träning i olika arbetsuppgifter för att skapa, 
upprätthålla och utveckla sin kompetens. För att stimulera den enskildes personliga intresse samt 
motivera och engagera denne i utbildningen ska en utbildning för vuxna helst både engagera dem i 
skapandet av utbildningen men även i praktiken av den (Knowles, 1980) (egen kursivering). Samtidigt 
bör utbildningen utmana deltagarens kunskaper (Larsson, 1996) och dessutom bör arbetsplatsen 
möjliggöra de justeringar som kan behövas för att utbildningen ska kunna genomföras. Ledningens 
stöd för lärandet är därför viktigt (Ellström, 2004, s. 32). För att inspirera den enskilde bör 
utbildningen fokusera på deltagarnas egna erfarenheter och arbete (Knowles, 1980). Det är mera 
sannolikt att individerna tar till sig utbildningen om denne finner innehållet i den meningsfullt 
(Jarvis, 2010; Knowles, Holton, & Swanson, 2011). En kombination av teori och praktik stödjer 
enligt Ellström inlärningsprocessen (1996, s. 150). 
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4.9 Produktionsekonomiska villkor i styckningsarbete 
Styckningsindustrin har ett speciellt produktionsförhållande där arbetsdagens inkommande antal 
djurkroppar inte kan lagras, utan måste styckas. Detta innebär att trots att personalstyrkan är 
otillräcklig för att producera det kött som (med den eftersträvade kvaliteten) måste styckas samma 
dag, kan man ändå av olika skäl anse det vara nödvändigt att ”få igenom” köttet. Även det omvända 
förekommer, att köttet ”tar slut”. 

Värdet av köttet är högt i förhållande till lön och produktionskostnader, i produktionsekonomin är 
utbyte en central faktor. 

Utbyte definieras i köttbranschen som den vikt varje enskild köttdetalj får i förhållande till en 
erfarenhetsbaserad standardiserad vikt för detaljen. Vikten är fastställd i förhållande till slaktdjurets 
vikt. Detaljerna har olika värde, vilket innebär att utbytet är viktigare ju dyrare detaljen är. På större 
företag använder man sig av datoriserade system som räknar ut denna vikt i förhållande till djurets 
vikt, dess kvalitet och fetthalt. Lönsamhet förutsätter att utbytet håller sig vid det uppsatta målet för 
detta även om det inte är ett tillräckligt villkor. 

Kvalitet definieras i styckningsindustrin som ”Enligt norm” eller ”Ej godkänd enligt norm”. 
Normen definieras enligt företagets egen specifikation och utifrån kundens önskemål. 
Specifikationen innehåller utseende på en färdigstyckad detalj, vilken/vilka muskler och hur mycket 
kött som ingår, hur mycket fett som ingår och var detta ska sitta, vilka snitt som accepteras samt hur 
stor felmarginal som accepteras. Leveranser som inte uppfyller specifikationen som är 
överenskommen med kund kan returneras. Eftersom kött är en färskvara leder returer oftast till 
stora ekonomiska förluster. (Nilsson, 2012)50 

                                                 
50 Personlig kommunikation, platschef J. Nilsson, Visby Slagteri 
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5 Metod 

“Science, my boy, is made up of mistakes, but they are mistakes which it is useful to make, 
because they lead little by little to the truth.” Jules Verne (1864) i Journey to the Center of the Earth 

Jules Verne talar om ”truth”, eller ”sanning” i citatet ovan. Sanning är ett begrepp som varierar över 
tid, med betraktaren och vilken utgångspunkt denne har. Vetenskapen har inte anspråk på att 
förmedla absoluta sanningar, den söker erbjuda dels den i dag bästa tillgängliga kunskapen, dels 
metoder att förbättra denna så att vi efterhand vet allt bättre (Hansson, 2007).  

5.1 Projekten i branschinterventionen 
De två projekten, STAR och SKARP, som ligger som grund för avhandlingen, har bedrivits i en 
interaktiv ansats. Vidare ses projekten som en branschintervention avseende arbetsförhållanden och 
produktion.  

Med stöd av medel från AFA Försäkring kunde KTHs forskning och utvecklingsarbete finansieras 
medan de ingående företagen stod för egna kostnader under hela projekttiden.  

Se Tabell 5 för en översikt av forskargruppen med dess engagemang i tid.  

Tabell 5. Översikt över forskarnas medverkan i STAR- och SKARP-projekten. 

 STAR 
Projekttid: 
2008-2011 

SKARP 
Projekttid: 
2012-2014 

Professor Jörgen Eklund (projektledare) X X 
Lektor Johan Karltun X X 
Docent Inga-Lill Engkvist X  
Docent Lars Lindbeck Litteraturstudie, 2008  
Doktorand Kjerstin Vogel X (från 2009) X 
Docent Göran Hägg Studie V  
Tekniker Petter Åström  X 

 

5.1.1 STAR-projektet 

Avhandlingen tar sitt avstamp i projektet ”Styckarnas arbetssituation – ett interaktivt forskningsprogram för 
branschstöd och utveckling av åtgärder”, förkortat STAR. Projektet initierades 2007, då representanter för 
köttindustrin tog kontakt med Eklund och en diskussion startade om hur arbetsförhållandena för 
styckare inom svensk köttindustri kunde förbättras. En viktig orsak till denna kontakt var också att 
Arbetsmiljöverket utfärdat ett föreläggande51 till de största företagen i branschen att begränsa 
knivarbete för styckare till högst sex timmar per dag. Bakgrunden var arbetsskadeproblematiken, 
samtidigt som föreläggandet riskerade att ytterligare försämra den redan dåliga lönsamheten i 
styckningsbranschen. Det övergripande syftet med projektet var att: 

                                                 
51 I branschen kallat ”Sex-timmars”. Föreläggande: AIMA 2006/25232 

http://www.goodreads.com/author/show/696805.Jules_Verne
http://www.goodreads.com/work/quotes/1924715
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” […] bidra till en utveckling inom branschen mot bättre arbetsförhållanden samt en minskad risk 
för arbetsrelaterad ohälsa bland styckare, under samtidigt beaktande av en störningsfri och effektiv 
produktion.  

Mer specifikt avser projektet att bidra till att initiera, utveckla och genomföra åtgärder samt lösningar 
som förbättrar arbetsmiljön för styckare, och därmed minskar risken för arbetsskador. Åtgärderna 
skall vara praktiskt användbara för styckningsföretag i Sverige, omfatta nöt och grisstyckning och 
vara tillämpliga för både stora och små företag.” (Eklund, Engkvist, Karltun, & Vogel, 2011) 

Arbetet startade med att formera ett partnerskap mellan Kött och Charkföretagen (KCF), Svenska 
Livsmedelsarbetareförbundet (Livs), Livsmedelsföretagen (Li), Kungliga Tekniska Högskolan 
(KTH) och Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH). Projektfokus var såväl att utveckla praktiken 
och praktiska åtgärder som att ta fram forskningsbaserad kunskap. 

Arbetet leddes av en styrgrupp, vars sammansättning valdes för att spegla branschen. Ordförande 
var KCFs VD52. Ordinarie ledamöter var tre arbetsgivarrepresentanter från ett stort, ett medelstort 
respektive ett litet styckningsföretag, tre arbetstagarrepresentanter från den största fackföreningen 
inom branschen (Livs), samt forskargruppens ledare från KTH. Övriga forskare var adjungerade 
medlemmar tillsammans med arbetsmiljöansvarig inom Li. Styrgruppen var beslutsforum och den 
gav inriktning för projektaktiviteterna. Genom styrgruppen gavs också forskargruppen access till de 
relevanta aktörerna och företagen i branschen. 

STAR med sin ledningsgrupp kan ses som ett branschövergripande interventionsprojekt. Detta är 
ovanligt att finna i den participativa ergonomilitteraturen (Tappin, 2008, s. 216) varför STAR-
projektet kan ses som ett bidrag till kunskapsuppbyggnaden inom detta område. Syftet med att välja 
en branschövergripande, interaktiv och participativ ansats som metodik var att få så stort genomslag 
som möjligt för projektmålen. Genom att KCFs VD var ordförande säkerställdes projektets 
legitimitet inom, och även att forskarna fick tillträde till, industrin. Vidare säkerställdes att kunskap 
och erfarenheter kunde spridas inom branschen, främst genom KCF, branschtidskrifter, 
konferenser, övriga aktiviteter samt webbsidor där det framtagna projektmaterialet gjordes 
tillgängligt. 

Projektets upplägg gav förutsättningar för att samla, utveckla och sprida erfarenheter genom ett 
praktiskt samarbete som spände över en hel bransch. Vidare gav upplägget möjligheter att 
genomföra forskningsstudier, inbäddade i projektet. Ett stort antal besök på styckningsföretag gav 
även tillfälle till en dialog om styckningen inom vart och ett av dessa företag och om styckningens 
situation i Sverige. Forskargruppen kunde ge legitimitet åt samtalen kring arbetsmiljöfrågor och 
inspirera till att dela kunskap.  

För att öka samarbetet mellan företagen i branschen kring arbetsmiljöfrågor argumenterade 
forskarna att styckningsföretagen inte borde konkurrera med varandra med dålig arbetsmiljö. Istället 
borde de skapa en vinna-vinnasituation genom att samarbeta i utveckling av arbetsmiljön och bjuda 
på sina goda arbetsmiljölösningar. Argumentationen ”Genom att bjuda på två goda exempel så får ni 20 
tillbaka” anammades av företagen och skapade förutsättningar för att sammanställa en 
branschövergripande tipshandbok med över 40 goda exempel på arbetsmiljöåtgärder för styckning. 
                                                 
52 Initiativtagare var Å. Rutegård, dåvarande VD för KCF. 
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Arbetsmiljöförbättringar sågs som ett sätt att bygga bättre samarbete och dialog mellan 
styckningsföretag samt mellan fackliga företrädare och företag. 

STAR-projektets interaktiva ansats utformades bl. a. för att kunna ta fram gemensam kunskap och 
erfarenheter, vilket innebar att ägarskapet till kunskapen delades mellan forskare och praktiker. Ett 
ytterligare skäl var ökade möjligheter att sprida kunskapen på ett mer uthålligt sätt än om bara 
forskarna haft ansvar för spridningen.  

Det interaktiva arbetssättet i STAR-projektet visas i nedanstående översikt av dess arbete. 

Projektet delades in i fyra faser: 

1. Explorativ förstudie (genomfördes november 2007 till april 2008) 
a. Styr- och forskargruppen besökte ett stort antal styckningsföretag, från Ugglarp och 

Malmö i söder till Skellefteå i norr. Här genomfördes öppna, halvstrukturerade 
intervjuer med arbetsgivare, arbetstagare, produktionsledare och representanter för 
Livs, samt samlades ”goda exempel” 

b. Telefonintervjuer av samma karaktär 
c. Insamling av olycksfallsrapporter (försök) 
d. Genomförande av en beskrivande förstudie  
e. Framtagning av en litteraturöversikt 
f. Avrapportering 

2. Fokuserad explorativ studie (genomfördes maj 2008 till juli 2009) 
Arbetet organiseras i fyra arbetsgrupper vilka utredde och analyserade situationen i 
branschen. Styrgruppen rekryterade dessa arbetsgrupper inkluderande var sin ordförande 
från respektive Scan, KLS/Ugglarps, Svenskt Butikskött och Atria, samt samordnade deras 
arbete. Totalt har ett 25-tal personer deltagit i dessa arbetsgrupper och minst en forskare 
deltog i och faciliterade varje arbetsgrupp. 

a. Teknikutveckling: leddes av Lundbladh, KLS/Ugglarps 
• Studiebesök 
• Datainsamling från företag och leverantörer 
• Dokumentation 

b. Arbetsorganisation: leddes av Levin, HKScan 
• Studiebesök 
• Datainsamling från företag 
• Dokumentation 

c. Arbetsmiljö: leddes av Nilsson, Pärssons 
• Studiebesök 
• Insamling av åtgärdsexempel för Tipshandboken (>40 st.) 

d. Individfaktorer: leddes av Östlund, Svenskt Butikskött 
• Studiebesök 
• Telefonenkät med de 10 största företagen  
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• Arbete med att introducera Livsmedelsbranschens Informationssystem om 
Arbetsmiljö (LIA)  

3. Utvärdering av åtgärder (genomfördes januari 2009 till oktober 2010) 
• Utvärdering av en intervention (HKScan) 

• Enkätstudie  
• Spridning av åtgärdsresultat 

4. Fortsatta fokuserade studier (genomfördes oktober 2009 till juni 2011) 
a. Fokuserade studier 

• Studie om knivskärpa (Dalsjöfors Kött samt Nyhléns Hugosons) 
• En kvasi-experimentell fallstudie. För denna studie (samt 

andra studier) inköptes en mätmaskin Anago KST e, vilken 
då, såvitt känt, var den enda i sitt slag i Europa. Den är 
utvecklad i ett samarbete mellan forskare i USA och på Nya 
Zeeland och har lanserats som en kommersiell produkt. 

• Studie om stress och arbetstakt (HKScan) 
• En kvasi-experimentell fallstudie 

• Köttemperaturstudie (i samarbete med Dalsjöfors kött) 
• Experimentell studie i laboratorium 

• Kvalitets- och utbytesstudie (Gotlands Slagteri och Svenskt Butikskött) 
• En kvasi-experimentell studie 

• Integrerande studie om fysiologisk belastning 
• Data från studierna om knivskärpa respektive kvalitet och 

utbyte användes. 

b. Resultatspridning inkl. att skriva artiklar emanerande ur studierna. 

Under hela projektet byggdes ett internationellt nätverk upp, detta för att fånga upp tidigare 
forskning och för att utbyta erfarenheter. Representanter från styr- och forskargruppen besökte en 
av världens största och modernaste anläggningar för grisstyckning i Horsens i Danmark, vars 
produktion överstiger hela den svenska produktionen. Även slakteriet i Herning, Danmark, besöktes 
för att studera deras organisering av knivslipning. Tre knivtillverkare har besökts: Mora of Sweden, 
Dassaud Fils i Frankrike samt Friedr. Dick i Tyskland vilket gav en bild av villkor och utveckling 
inom knivproduktion. Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) i Frankrike besöktes och 
där knöts kontakter angående det forskningsarbete de bedrivit och bedriver inom 
styckningsverksamhet. Forskargruppen har även haft löpande internationella kontakter med forskare 
i Frankrike, Australien, Nya Zeeland och USA. Forskarkollegor i Nya Zeeland skickade en rapport 
om åtgärder mot belastnings- och skadeproblematiken i deras köttindustri, vilken är framtagen i 
samarbete mellan forskare och köttbearbetande företag i Nya Zeeland. Då arbetsförhållanden, 
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problem och tänkbara lösningar i Nya Zeeland liknar dem i Sverige, bearbetades, sammanfattades 
och översattes rapporten av denna författare för att bli tillgänglig för svenska företag. Författaren 
tillbringade en månad i Nya Zeeland och besökte ett antal slakt- och styckningsföretag och fick då 
förstahandsinformation samt en inblick i arbetsförhållanden och andra arbetsmiljö- och 
arbetsorganisatoriska förhållanden. 

Fältarbetet i de studier som ingick i projektet utfördes i huvudsak av Vogel och Karltun, i viss 
utsträckning av Eklund och Engkvist och andra forskare, i två av studierna tillsammans med vardera 
två studenter på magisterprogrammet Ergonomi och MTO på KTH. Detaljerna i studierna 
diskuterades i forskargruppen. Därefter gjordes slutplaneringen i samverkan med de företag där 
studierna utfördes. 

Resultaten rapporterades till styrgruppen som även fungerade som ett bollplank vid diskussioner om 
reliabilitet och applicering av studiernas resultat i svensk styckningsverksamhet.  

En djupare beskrivning av både det ingående arbetet och resultaten från projektet ges i dess 
slutrapport (Eklund, Engkvist, Karltun, & Vogel, 2011).  

5.1.2 SKARP-projektet 

Det fullständiga projektnamnet var ”Hälsa, produktivitet och kvalitet vid arbete med kniv – en 
interventionsstudie” och kallades kort för SKARP.  

I projektet ingick samma representanter från industrin som i STAR-projektet med KCFs VD som 
ordförande samt med forskarna Eklund, Karltun och Vogel; projektet var en naturlig fortsättning på 
STAR. Även SKARP med sin styrgrupp hade med detta projekt en participativ och 
branschövergripande ansats varför även detta projekt kan ses som ett bidrag till 
kunskapsuppbyggnaden inom detta område.  

I STAR hade knivskärpa och förmågan att behålla den i arbetet identifierats som en av de avgörande 
faktorerna för styckares arbetsrelaterade hälsa. I de genomförda studierna påvisades att knivskärpa är 
avgörande för att styckarna ska göra ett gott arbete genom högt utbyte och hög kvalitet på 
arbetsresultatet. 

Syftet med SKARP definierades därför som  

”[…] att minska arbetsbelastning och arbetsskaderisker för knivanvändare, genom att utveckla och 
testa ett utbildningsmaterial för dessa som ger goda förutsättningar att hålla kniven vass och att 
minimera sin arbetsbelastning givet samma produktion.” (Eklund, Karltun, & Vogel, 2014)  

Syftet bröts ner till fyra delmål: 1) Att utbildningsmaterialet skulle vara pedagogiskt anpassat för 
styckare och andra knivanvändare. 2) Att skapa effekter i de företag som deltog i projektet genom 
att de som genomgått utbildningen blir skickligare på att hålla kniven vass vilket därigenom kan 
förbättra produktionen och minska olycksfallsrisker och belastningen på den egna kroppen. 3) Att 
utbilda ett antal handledare och knivslipare verksamma i olika företag med omfattande 
knivanvändning. 4) Att göra utbildningen tillgänglig för styckare och andra vars centrala 
arbetsredskap är kniven.  
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Styrgruppen beslöt vilka företag som skulle erbjudas att delta och den deltog även i utvecklingen av 
projektet genom åtta arbetsmöten och ett avslutande möte.  

Forskargruppen tog fram ett skriftligt utbildningsmaterial på svenska och engelska, riktat till framför 
allt instruktörer. I materialet ingick mätutrustning i form av knivskärpemätare, lasergoniometer och 
mikroskop samt dator för att registrera skärperesultat, och slutligen visst filmat material från ett 
motsvarande kanadensiskt underlag. En första arbetsgrupp på HKScan bestående av styckare, 
knivansvarig, arbetsledare samt HR-samordnare gick igenom, testade och använde materialet samt 
kom med konstruktiv kritik. Innan företagen hade sina utbildningar fick de interna utbildarna egen 
utbildning på mätutrustningen och mätproceduren av forskarna. Forskarna deltog därefter med stöd 
under genomförandet, samlade knivskärpedata samt utvärderade resultaten. 

Utbildningarna genomfördes i tur och ordning på ett medelstort, ett litet och slutligen på det stora 
styckningsföretaget. All planering på företagsnivå skedde med ett participativt förhållningssätt där 
berörda (forskare, utbildningsledare/instruktör, arbetsledare, underhållsansvarig, platschef och 
skyddsombud) vidareutvecklade tankar och upplägg samt drog lärdomar av det föregående företaget. 
Totalt genomgick 79 styckare utbildningen.  

Utbildningarna anpassades till produktionsläget och alla företag genomförde utbildningarna med 
förutsättningen att det skulle ske med minimal påverkan på produktivitet och kvalitet. Detta innebar 
att alla företag genomförde utbildningarna främst på individuell basis och mindre i grupp. Detta för 
att deltagarnas integritet beträffande den individuella skickligheten skulle skyddas men även att 
störningarna på produktionen skulle minimeras. 

Det framtagna utbildningsmaterialet användes framför allt av utbildningsledarna/instruktörerna som 
också ville ha vissa kompletteringar beträffande slipstenar och slipband medan de filmade inslagen 
var viktiga för styckarna.  

I avslutningen av projektet kompletterades, enligt önskemål från styrgruppen och de ingående 
företagen, det skrivna utbildningsmaterialet med PowerPoint-presentationer, videofilmer samt 
affischer avsedda att sättas upp på lämpliga ställen i knivanvändningsföretag. Videofilmerna togs 
fram i samverkan med Mora of Sweden som knivexpert/tillverkare, Vogel som handledare avseende 
arbetsteknik och tre styckare från två av de ingående företagen som experter på kniven som 
arbetsredskap, slipning, polering, stålning samt arbetsteknik. Allt material finns fritt 
nerladdningsbart53 (Vogel, Karltun, & Eklund, 2012). 

Se slutrapporten (Eklund et al., 2014) för detaljerad beskrivning av processen på de ingående 
företagen samt resultat i sin helhet. 

5.1.3 Access/förförståelse 

Författarens förförståelse av styckarnas arbetsmiljöproblematik skapades från arbetet som styckare 
(sju år) samt senare från arbetet som ergonom inom företagshälsovård (>25 år) med bl.a. företag i 
styckningsbranschen som kunder. Det innebar att författaren var bekväm i en verksamhet som hon 
kände väl. De personliga förbindelserna i branschen samt förtrogenheten med terminologin 

                                                 
53 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.kth.se/sth/forskning/halso-och-systemvetenskap/ergonomi/framtagna-
verktyg/skarp-1.51293  
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underlättade kommunikationen och gav access till styckningsföretag. I det interaktiva upplägget var 
förförståelsen en viktig förutsättning för att kunna ta rollen som doktorand/forskare och för att 
därigenom skapa ökad legitimitet för forskningen bland styckarna och styckningsföretagen. 

5.2 Vetenskapliga studier 
I beskrivningen av STAR- och SKARP-projekten ges avhandlingens interaktiva och participativa 
helhet, vilken gav möjlighet till de inbäddade studier som gjordes inom projektramarna. Studierna 
fick därmed både bredd och djup genom att de utfördes på flera styckningsföretag av olika karaktär 
samt att de behandlade flera olika frågeställningar vilka utöver det vetenskapliga intresset alla hade 
intresse för branschen.  

Det finns flera sätt att bedriva forskning; det traditionellt akademiska – att forska PÅ; 
uppdragsforskning – att forska ÅT; aktionsforskning – att forska FÖR; samt den forskningsansats 
som har använts i både STAR och SKARP-projekten, den interaktiva forskningen – att forska MED 
(Svensson, 2002a). Interaktiv forskning är en utveckling av aktionsforskning, där forskning utförs i 
samarbete med praktiker. Syftet är att ta fram ny och användbar kunskap av intresse för bägge 
parter. Interaktiv forskning förutsätter delaktighet och interaktion i alla skeden av forskningen, från 
att definiera de aktuella frågorna och syftet med projektet, att planera datainsamlingen och tolkning 
av resultaten till kunskapsspridning. Det finns emellertid en tydlig rollfördelning mellan forskare och 
praktiker i samverkan (Ellström, Eklund, Kock, Lindström, & Melin, 1999; Svensson & Aagaard 
Nielsen, 2006). Den interaktiva forskningens ontologiska grund beskrivs av Svensson (2002b, s. 175) 
som något problematisk. Det kan synas vara ett problem att området är både teoretiskt och praktiskt 
då vi enligt Svensson har svårt att skilja på teori och praktik. Det finns en vetenskaplig/akademisk 
teori som bidrar till teoriutveckling genom att publicera forskningsresultat framtagna med 
vetenskapliga metoder. Den praktiska teorin däremot utgår från en ”tyst kunskap” som är mindre 
uttalad och systematisk. Svensson hävdar att: ”Utifrån detta holistiska perspektiv finns det dock ingen 
väsensskillnad mellan vetenskaplig och praktisk teori, utan distinktionen är mera ett uttryck för att de ingår i skilda 
praktiker och olika miljöer (a.a., s. 175).”  

5.3 Datainsamling 
De flesta av studierna utfördes i reell miljö som kvasi-experimentella fallstudier, något som erbjuder 
vissa utmaningar, samtidigt som de enligt Wilson (2000) är avgörande för ergonomins kärnsyfte: att 
utreda och förbättra samspelet mellan människor och världen omkring dem.  

Orsaken till varför studier i fält valdes framför experiment var trefaldigt: som ett strategiskt mål 
(påverka industrin), skapa förändring (generera praktisk kunskap) samt basforskning (bygga 
kunskap) (de Keyser, 1992, s. 307).  

Fältstudiernas fördelar är att resultaten kan appliceras på motsvarande verksamheter och förstås av 
praktiker, något som ingick i projektens målsättningar. Svårigheterna ligger i att kontrollera de 
ingående variablerna utan att påverka dem. För att genomföra detta deltog företagens egna 
representanter (arbetsledare, kvalitetsansvarige m.fl.) i planeringen av studierna. Detta gjordes för att 
arbetet i största möjliga utsträckning skulle kunna fortgå som vanligt. Forskarna instruerade heller 
inte styckarna; instruktionerna gavs av arbetsledningen (Bisantz & Drury, 2005, s. 66). 
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5.3.1 Kvasiexperiment 

För att kontrollera kvasiexperimenten användes (i knivskärpestudien) kriterier för knivtyp (av en 
vanligt förekommande typ inom styckningsbranschen, med ett 15 cm långt och flexibelt blad) så att 
knivarna i möjligaste mån skulle upplevas lika av respondenterna och inte värderas utifrån utseende, 
flexibilitet i bladet eller skaftets utformning. Knivarna slipades av ett oberoende företag och 
randomiserades och anonymiserades för styckarna.  

I experimentet med arbetstakt namngavs delarna inte utifrån arbetstakt utan utifrån deras fokus 
(kvalitet respektive kvantitet), med antagandet att fokus skulle ge arbetstakten. Av vikt var också att 
studien i så stor omfattning som möjligt skulle likna en verklig situation, varför forskarna inte deltog 
i att informera eller instruera styckarna när fokus ändrades. Tillgången till företagets eget program 
för analys av produktionsresultat stärker ytterligare trovärdigheten i resultaten då vi använde ett i 
branschen använt och beprövat analyssystem. Ytterligare validitet gavs genom att de subjektiva 
kvalitetsbedömningarna inte gjordes av forskarna utan av företagets kvalitetsansvarige. 

5.3.2 Experiment  

Valet att utföra mätningen av skärkraft vid olika temperaturer som en experimentell studie gjordes 
för att kunna kontrollera förhållandena och samtidigt ha en hög grad av validitet (Drury, 2005, s. 41). 
Det var därför nödvändigt att ha kontroll över knivarnas skärpa, att köttet höll önskad och konstant 
temperatur, att det inte skulle torka ut samt att det fanns en konformitet i köttets och fettets kvalitet.  

5.3.3 Enkäter 

Enkätfrågorna utvecklades för att besvara frågor om respondenternas bakgrundsdata (ålder, kön, år i 
yrket etc.) samt synpunkter på olika variabler i deras arbete och arbetsmiljö. De skattningsskalor för 
arbetsmiljöexponeringar som användes hämtades huvudsakligen från Wikman (1991) som också gav 
exempel på formuleringar av frågorna. De frågor som användes för att bedöma fysisk och mental 
ansträngning har tidigare använts av Engkvist (2006). För att utvärdera fysiska besvär (smärta, värk, 
obehag) användes Nordiska Ministerrådets formulär (Kuorinka et al., 1987). För att ange subjektiv 
bedömning av obehag, ansträngning och knivskärpa användes VAS-skalan (Aitken, 1969; Crichton, 
2001).  

5.3.4 Intervjuer 

Under projektens gång och för vissa av studierna har intervjuer med många befattningshavare på 
flera nivåer genomförts för att ge bakgrundsdata och få en bild av arbetsmiljöpanoramat i 
branschen, men även för att fånga upp synpunkter på den egna arbetsmiljön (Sinclair, 2005). 
Intervjuerna har varit semi-strukturerade och haft tydliga mål och respondenterna har vid behov 
utvecklat sina synpunkter. Intervjuerna har också använts för att ge liv till beskrivningarna av 
styckningsverksamhet. Vissa av intervjuerna har spelats in; vid alla har det gjorts anteckningar från 
vilka data för artiklar, citat och annat hämtats. 

5.3.5 Observationer 

Som en del i bakgrundsarbetet för bägge projekten ingick observationer av styckningsverksamheten 
på flera företag. Syftet var att få en översiktlig bild av hur verksamheten såg ut beträffande teknik 
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och arbetsorganisation samt vilka svårigheter och goda exempel som fanns. Observationerna var 
viktiga för att kunna ge en god bild av de olika aspekterna av arbetsmiljön såsom arbetsplatsernas 
utformning, produktionslayout, manuella lyft och arbetshjälpmedel, arbetstakt m.m. Vid 
observationerna fördes anteckningar och togs foton; relevant personal medverkade för att klargöra 
problem och visa på lösningar. Bisantz och Drury (2005, s. 66) definierar försöksledaren/analytikern 
som mätinstrumentet i en observation och som avstår från eller interagerar minimalt med de 
människor och situationer som observeras (egen översättning och tolkning).  

5.4 Energiomsättning, pulsmätningar och bedömning av aerob 
kapacitet 

Att bedöma arbetets krav i förhållande till individens förutsättningar kan göras genom ett antal olika 
tekniska metoder såsom mätning av syreupptagning, lungventilation och puls. Kraven här var att 
mätningen skulle kunna ske i fält, att utrustningen inte skulle störa styckaren i arbetet samt att den 
skulle accepteras av livsmedelshygienska skäl. Pulsmätning valdes då denna metod är enkel att utföra 
i fält jämfört med de två andra nämnda, och är både relevant och reliabel (Wigaeus Tornqvist, 2008, 
s. 71). Pulsmätningarna utfördes med Polar RS800CX. Sändaren fuktades med ultraljudsgel och 
fästes på bröstkorgen på respondenten. För att inte störa arbetet lades mottagaren i en tygpåse, som 
fästes på arbetskläderna.  

För att bedöma individens maximalt uppnåeliga syreupptag, dennes aerobiska kapacitet, användes en 
s.k. biologisk kalibrering (Wigaeus Tornqvist, 2008, s. 71-73), se kapitel 4.3. Beräkningen av minskning 
i maximal hjärtfrekvens gjordes enligt formeln 220 - ålder (Wigaeus Tornqvist, 2008, s. 77). 

Metoden har använts i denna avhandling. 

5.5 Analysmetoder/Statistisk bearbetning 
En del av svårigheten med att designa ergonomiska studier ligger i att människor varierar (t.ex. från 
dag till dag) och hur resultaten kan bli reliabla trots detta (Drury, 2005, s. 47). Våra studier har bl.a. 
begränsats av antalet respondenter, även om dessa kan ses som representativa för gruppen svenska 
styckare då de hämtats från flera företag där majoriteten av de anställda medverkade. 

Analyser av flervalsfrågor gjordes med deskriptiv statistik, korrelationer mellan möjligt relaterade 
svar samt statistiska test. Deskriptiv utvärdering gjordes med stöd av Excel. Öppna frågor 
analyserades för att få fram innehåll och teman. Liknande svar grupperades på avdelnings- och 
aggregerad nivå. 

Beräkningar gjordes med IBM SPSS Statistics 18 respektive 21. När dessa statistiska bearbetningar 
påbörjades konsulterade författaren vid flera möten en erfaren statistiker (Eriksson) för rådgivning 
om och hjälp med hur datamaterial statistiskt kunde behandlas samt för tolkning av resultat. 
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6 Artikelöversikt med resultat 

 ”I believe in evidence.” Isaac Asimov (1983) i The roving mind 

6.1 Artikel I: Att förbättra styckares arbete: förändringar och 
effekter som följd av en intervention [Improving meat cutters' 
work: changes and effects following an intervention] 

Bakgrund och syfte: Den studie som ligger till grund för artikeln var en del av projektet STAR, 
styckarnas arbetssituation. Här studerades ett koncernövergripande förbättringsarbete, delvis 
initierat av krav från Arbetsmiljöverket. Syftet var att med ett ergonomiperspektiv beskriva de 
implementerade förändringarna (övergång till maximalt sex timmars knivarbete och rotation 
mellan fem olika arbetsplatser varav en knivfri) och att utvärdera effekter på styckarna och deras 
arbete samt på organisationen. Effekterna inkluderade förändring i upplevda fysiska och mentala 
krav, säkerhetsfrågor, arbetsplatsdesign och kvalifikationskrav. Ett ytterligare syfte var att 
utvärdera effekter på organisationsnivå. 

Metod och resultat: Ett frågeformulär besvarades av 247 styckare från ett stort 
styckningsföretags tre anläggningar. Dessutom genomfördes besök på varje anläggning där olika 
aspekter av arbetsmiljön, omfattande både produktions- och belastningsergonomiska aspekter, 
observerades och dokumenterades. Diskussion och förtydligande av problemen gjordes med 
relevanta yrkeskategorier på alla nivåer. Intervjuer med nio arbetsledare genomfördes och via 
företagets webbsida samlades visst faktaunderlag.  

För det koncernövergripande förbättringsarbetet utsåg styckningsföretaget en övergripande 
styrgrupp och anläggningsspecifika kommittéer sammansatta av representanter från ledning, 
fackliga organisationer, skyddsombud och ibland från den lokala företagshälsovården. Arbetet 
genomfördes med ett participativt arbetssätt där styckarna kände sig delaktiga. Det hölls ett stort 
antal möten där konsensus eftersträvades. Arbetet tog ca tre månader i var och en av 
anläggningarna. Interventionen med ett rotationsschema och att knivtiden minskades till sex 
timmar/dag upplevdes positivt av en majoritet av styckarna. För att genomföra rotationsschemat 
upprättades en personlig kompetensutvecklingsplan för varje styckare. Denna plan, tillsammans 
med kvalitetsuppföljning av styckarens prestation, uppdaterades minst en gång om året. Detta 
innebar att en styckare, förutom att skära kött, utförde uppgifter som tidigare endast utförts av 
packningspersonal. Här ingick enklare arbetsuppgifter med nya rörelsemönster där arbetet var 
mindre fysiskt krävande än styckning; dvs. det blev en arbetsutvidgning. För den enskilde 
styckaren innebar detta fem arbetsperioder per dag, varav en utan kniv. 

Förändringen innebar att styckarna upplevde en minskning av den fysiska tröttheten men mindre 
påverkan på den mentala tröttheten. De upplevde ingen påverkan på olycksfallsriskerna eller 
andra större förändringar i sitt arbete. En negativ aspekt av förändringen var att flera styckare 
ansåg sig förlora ”flow” i arbetet, men detta adresserades inte i någon nämnvärd grad från 
företagets sida. Förändringen upplevdes till största delen som positiv. Den fysiska 
arbetsbelastningen minskade.  
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Slutsats: En slutsats är att det var möjligt att minska knivtiden och därmed förändra styckarnas 
arbetsinnehåll utan större ekonomisk påverkan för företaget. Ett fungerande rotationsschema 
kräver också att ett individuellt kompetens- och färdighetsutvecklingsprogram introduceras så att 
varje styckare behärskar varje arbetsuppgift i rotationen. Då styckarna bytte arbetsplats vid 
pauser, vilket skedde fyra gånger/dag, innebar det också att dessa snabbt måste kunna förändras 
för att passa individerna. Det tekniska systemet stödjer på så vis de behov som framkommit vid 
organisationsförändringarna. Minskningen av knivtiden innebar att repetitiviteten i arbetet 
minskade och därmed också troligen risken för WRMSD.  

6.2 Artikel II: Att behålla knivskärpa i industriell styckning: är det 
en fråga om knivens eller styckarens förmåga? [Maintaining 
knife sharpness in industrial meat cutting: A matter of knife or meat 
cutter ability?]  

Bakgrund och syfte: Hög och bibehållen knivskärpa är nödvändig för såväl arbetsresultatet 
som för arbetsbelastningen på styckare inom industrin. Syftet med denna studie var därför att 
jämföra inverkan av olika stålkvaliteter hos knivblad med inverkan av styckarnas individuella 
förmåga för att behålla knivskärpan. Ett ytterligare syfte var att undersöka i vilken utsträckning 
individuell förmåga att upprätthålla knivskärpa kan relateras till upplevt obehag för den 
individuelle styckaren. 

Metod och resultat: En kvasiexperimentell studie med 12 styckare från två företag 
genomfördes. Dessa utförde identiska uppgifter och studien genomfördes under produktion och 
i ordinarie arbete. Arbetet bestod av nötköttstyckning och styckarnas yrkeserfarenhet varierade 
mellan 2 och 33 år. En standardknivmodell med tre olika stål användes. Två blad med 
karbidhärdat stål från en svensk respektive en fransk tillverkare användes samt en prototyp med 
nitrithärdat stål från en svensk tillverkare. Alla var 150 mm långa, semiflexibla och härdade till 
HRC 57-59. Knivskärpetesterna genomfördes på en Anago sharpness analyzer. Knivarna var nya 
och slipades innan studien av ett oberoende företag specialiserat på slipning av eggverktyg. 
Datainsamlingen bestod av intervjuer, subjektiva skattningar av obehag, ansträngning och syn på 
knivskärpa samt mätning av knivskärpa och den tid varje kniv användes. Styckarna arbetade med 
en knivmodell/dag. De hade tillgång till tre knivar och bytte till en nyslipad kniv när de ansåg att 
den de arbetat med inte kunde bli vass igen med enbart stålning. Om inte dessa tre knivar räckte, 
övergick de till sina ordinarie knivar för resten av arbetsdagen. Vilken modell de startade med 
slumpades fram.  

Vid intervjuerna framkom att alla styckarna var autodidakter på knivskärpa och att inget företag 
hade någon utbildning i ämnet. Mätningarna visade att prototypen initialt var signifikant vassare 
än de andra knivarna. Däremot blev prototypen snabbare slö jämfört med de andra, men 
skillnaderna mellan knivarna var inte signifikant. Avseende tidsanvändning, användes prototypen 
kortast tid, signifikant kortare än den svenska kniven. Styckarna rankade prototypen som den 
minst vassa kniven och den franska kniven upplevdes ge minst ansträngning av de testade 
knivarna. Inte heller detta var signifikant.  
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Skillnaderna mellan styckarnas förmåga att hålla knivarna vassa var statistiskt signifikanta både 
avseende ökning i uppmätt skärkraft per timme samt den tid kniven användes innan byte till en 
nyslipad. Skillnaden var också mycket större mellan individerna (2-4 gånger) än den var mellan 
de knivar som användes i studien. Skattningarna av obehag visade signifikanta korrelationer med 
en initialt låg knivskärpa samt kortare användningstid per kniv.  

Hur ofta en styckare byter eller skärper kniven kan således ses som en riskindikator för att 
utveckla WRMSD. Tid i yrket, liksom ålder, påverkar också besvären.  

Slutsats: Initial knivskärpa är viktig. Även om samma slipprocess används kan skärpan skilja 
mellan olika knivar. Styckarnas förmåga att behålla knivskärpa skiljer sig markant mellan 
individer, både avseende eggslitage och avseende den tid som varje kniv används. Dessa 
skillnader var också mycket större än skillnaderna mellan knivarna. Det finns alltså utrymme för 
radikal förbättring avseende vissa individers förmåga för att behålla knivskärpa. När det gäller de 
individuella skillnaderna indikerar den tid som knivarna användes tills de ansågs slöa att en 
nötköttstyckare kan behöva upp till sex nyslipade knivar per dag för att säkerställa att arbetet 
hela tiden sker med en tillfredsställande vass kniv. Tiden mellan knivbyte visade en signifikant 
relation till upplevelse av besvär i de övre extremiteterna. Styckare som ofta byter eller skärper 
sina knivar kan således anses vara i riskgruppen för att utveckla besvär och i förlängningen 
WRMSD.  

6.3 Artikel III: Ökad arbetstakt är olönsam: En fallstudie om 
styckning av nötkött [Increased work pace is unprofitable: A beef-
cutting case study] 

Bakgrund och syfte: Svensk styckningsindustri har lönsamhetsproblem och dess anställda har 
hög frekvens av arbetsrelaterade besvär. Syftet med studien var att studera relationen mellan 
arbetstakt och påverkan på utbyte och kvalitet och därmed på det ekonomiska utfallet. Ett 
ytterligare syfte var att studera hur arbetstakten påverkade arbetstillfredsställelse och hälsa. 

Metod och resultat: Under produktion och i reell miljö insamlades kvalitets- och utbytesresultat 
på en dagsproduktion för sex nötköttstyckare (på samma företag) för tre detaljer (filé, benfri 
biffrad samt entrecôte). Styckningen bestod i att skära ner och stycka nötkött från helfall, delade 
i parter. Detta gjordes vid tre tillfällen: vid utgångsläge, med fokus på kvantitet, och med fokus 
på kvalitet. Totalt mättes 201 detaljer av varje slag, 70 vid utgångsläget, 71 vid kvantitetsfokus 
och 60 vid kvalitetsfokus. Samma veckodag valdes för att säkerställa tillgången på kött samt att 
styckarna inte skulle vara påverkade varken av den föregående eller av den kommande 
helgledigheten. Det var två veckor mellan första och andra tillfället samt mellan andra och tredje 
tillfället. Alla instruktioner gavs av representanter för företaget; under studien påverkade inte 
forskarna produktionen. Vid utgångsläget arbetade styckarna som vanligt och utan särskilda 
instruktioner. Vid fokus på kvantitet fick de av arbetsledaren uppmaningen att arbeta så snabbt 
de kunde men samtidigt väl; de fick gå hem när kylrummet var tomt. Inför kvalitetsfokus hade 
styckarna fått genomgång av hur företaget förväntade sig att kvaliteten på styckade detaljer skulle 
se ut, inklusive att benen skulle vara rena (renskrapade från kött). Här liksom vid utgångsläget 
arbetade de ordinarie arbetstid, åtta timmar. De data som mättes var per djur: djurets vikt och 
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specifikationer, detaljernas vikt samt om detaljen uppfyllde företagets kvalitetsstandard. Detta 
gjordes för respektive styckare. Företagets kvalitetsansvarige (>20 års erfarenhet) organiserade 
insamling av kött och gjorde kvalitetsbedömningarna för att säkerställa att det gjordes likadant 
varje gång. För beräkningarna nyttjades företagets program för utbytesberäkning, vilket tar i 
beaktande djurets kvalitetsklass, kön och fettandel.  

Resultaten visade att vid utgångsläget styckade varje styckare 1,29 helfall/timme (100%). Vid 
kvantitetsfokus styckade varje styckare 1,63 helfall/timme (126%) och vid kvalitetsfokus 
styckade varje styckare 1,12 helfall/timme (87%). Arbetstakten påverkade kvaliteten. Vid 
utgångsläget hade 2,5% av detaljerna kvalitetsbrister, vid kvantitetsfokus dramatiskt högre då 
89,6% av detaljerna felaktigt skurna och vid kvalitetsfokus var 3,9% felaktigt skurna.  

Filé och benfri biffrad: Mätningarna på filé och benfri biffrad visade en signifikant försämring av 
utbyte och ökning av fel från utgångsläge till kvantitetsfokus och från kvalitets- till 
kvantitetsfokus. Däremot erhölls ingen signifikant förändring av fel och utbyte från utgångsläge 
till kvalitetsfokus.  

Entrecôte: För entrecôte erhölls en signifikant försämring av utbyte och ökning av fel från 
utgångsläge till kvantitetsfokus och från kvalitets- till kvantitetsfokus. Däremot fanns ingen 
signifikant skillnad avseende fel från utgångsläge till kvalitetsfokus, men en signifikant ökning av 
utbytet.  

Kvantitet/kvalitet: Resultaten påvisade ett sämre utfall för alla detaljer då kvantitetsfokus 
jämfördes med kvalitetsfokus. Kvantitetsfokus hade signifikant lägre utbyte än kvalitetsfokus för 
alla detaljer, genom den lägre vikten hos köttdetaljerna. Trots att arbetskostnaden var högre för 
kvalitetsfokus blev det totala ekonomiska utfallet sämre för kvantitetsfokus än för kvalitetsfokus.  

Kvantitet/utgångsläge: På motsvarande sätt hade kvantitetsfokus i jämförelse med utgångsläget 
ett försämrat totalt ekonomiskt utfall för alla detaljer på grund av viktförsämringen, trots 
besparingar på löner,.  

Kvalitet/utgångsläge: Slutligen, i jämförelsen mellan kvalitetsfokus och utgångsläget sågs en liten 
men ej signifikant ekonomisk vinst för filé och entrecôte. Dock erhölls en liten ekonomisk 
försämring för biffrad, som baserades på en icke signifikant skillnad i utbyte.  

Det var en stor individuell skillnad mellan styckarnas prestationer. Styckarnas uttalande om 
arbetstakt visade att de önskade att arbeta i en takt som var personligt hållbar men som även var 
lönsamsam för företaget. De var väl medvetna om att deras produktivitet och styckningskvalitet 
påverkar företagets lönsamhet.  

Slutsats: Studien visar att fokus på kvantitet och ökad arbetstakt bland nötköttstyckare resulterar 
i minskad precision, lägre utbyte, sämre kvalitet på detaljerna och ekonomiska förluster som 
följd, samt att styckarna blir missnöjda. Således var den ökade arbetstakten olönsam för företaget 
och motverkade hållbart arbete för styckarna. Då utbyte och kvalitet är beroende av arbetstakt 
och av styckarnas engagemang och kunnande, rekommenderas varje företag att göra egna 
experiment med kvalitet och arbetstakt för att optimera produktionen och de anställdas 
välbefinnande. 
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6.4 Artikel IV: Om fysiologiska krav och hållbarhet i 
styckningsarbete [On physiological demands and sustainability in 
meat cutting] 

Bakgrund och syfte: Styckning karaktäriseras av tungt manuellt arbete med risk för olyckor och 
WRMSD. Syftet med studien var att utvärdera fysiologiska krav på styckare, relatera dem till 
enskilda styckare och arbetsplatsfaktorer samt att jämföra dem med ILOs rekommendationer.  

Metod och resultat: Styckare, 21 män, intervjuades, personliga data noterades, deras puls 
mättes under arbetet samt att de observerades under arbetet. De hade en medelålder på 38 år 
och var av medellängd för åldersgruppen, men med något högre BMI. Fem styckade gris. De 
övriga styckade nötkött och av de sistnämnda arbetade sex på ackord. Styckarna arbetade på tre 
olika anläggningar, vilka hade olika ägare, men med samma arbetsuppgifter och liknande 
arbetsorganisation. De utförde sina vanliga arbetsuppgifter, inga instruktioner gavs. 
Grisstyckarna arbetade på en linje där en styckare lade ner grishalvan på arbetsbordet, försågade 
vissa detaljer och därefter placerade dem på ett löpande band där de andra styckarna sedan 
styckade detaljerna klara (de styckade exempelvis benfri kotlettrad, karré eller skinka). 
Nötköttstyckarna skar ner och styckade nötkött från helfall, delade i parter, som via en conveyor 
drogs in i styckningslokalen. Dvs. att de styckade hela djur. Styckarnas puls mättes under hela 
arbetsdagen, pauser exkluderades och medelvärdet beräknades. Detta sattes i relation till det 
uppmätta värdet vid ett submaximalt ergometertest, utfört enligt noggranna riktlinjer av en 
erfaren person från den lokala företagshälsovården. Den relativa belastningen i arbete (RAS) 
beräknades med hjälp av puls under arbetet, det submaximala ergonometertestet samt den 
skattade maximala syreupptagningsförmågan.  

Total arbetstid var för styckarna på anläggningen med ackord åtta timmar (vilka även hade högst 
produktivitet), för den andra anläggningen sju timmar och slutligen för den tredje sex timmar 
och fyrtio minuter. Produktiviteten var för nötkött 10,6 respektive 5-6 helfall/styckare och dag 
och för grisstyckarna 8,8 hela grisar. Huvudresultatet, RAS, varierade mellan 11 och 54%. Detta 
jämfördes med ILOs rekommendation för RAS som, beroende på arbetsuppgift, varierar mellan 
30 och 50%. I denna artikel valdes 30% som övre gräns, vilket innebar att 13 styckare uppmättes 
ligga över denna gräns och att de i konsekvens härmed inte arbetade på en fysiologiskt hållbar 
nivå. Arbetsuppgifterna innebar skilda krav: grisstyckning innebar kortare cykeltider och högre 
rörelsehastigheter än nötköttstyckning, som istället krävde större kraft än grisstyckning. För båda 
grupperna var arbetet repetitivt, speciellt för knivhanden. I resultatet konstaterades att 
styckningsarbete är fysiskt krävande och bedöms för flera individer som inte hållbart. 

Slutsats: Styckningsarbete innebär att många styckare har ett arbete som är alltför fysiskt 
krävande jämfört med ILOs rekommendation. Styckning av nötkött ger en högre fysiologisk 
belastning jämfört med att stycka griskött. Såväl individuella som tekniska och organisatoriska 
faktorer såsom knivskärpa, arbetstakt, lönesystem, arbetsplatsutformning, organisation av 
produktionen, arbetsteknik, maximal syreupptagningsnivå och muskelstyrka påverkar den fysiska 
arbetsbelastningen. 
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6.5 Artikel V: Hur påverkas skärkraft av olika köttemperaturer? 
[How do different meat temperatures affect knife force?] 

Bakgrund och syfte: I styckningsbranschen har det länge hävdats att styckning vid lägre 
temperaturer kräver större kraft. Den aktuella studien genomfördes för att testa dessa uppgifter 
genom att utvärdera de krafter som krävs för att skära magert kött (utskuren kotlettrad) och rent 
fett (späck) i prover som hölls vid olika temperaturer.  

Metod och resultat: Här undersöktes knivkraften för att skära i griskött respektive i späck som 
hölls vid de tre temperaturerna +2, +7 och +12°C. Den utrustning som användes var en Anago 
skärpemätare, digital termometer, tre kylskåp inställda på vardera +2, +7 och +12°C, 
aluminiummallar för att skära köttet samt en fixtur för att hålla köttet på plats under testet. 
Köttet hämtades från ett slakteri, transporterades i kylväskor och nådde laboratoriet inom en 
timme. Därefter emballerades de färdiga proverna, kött respektive späck, mellan värmeisolerande 
plastskum samt packades i plastfilm för att minimera risk för vätskeförlust varefter de märktes. 
Proverna förvarades i kylskåpen >20 h så att de skulle uppnå önskad temperatur. Under studien 
kontrollerades kylskåpstemperaturen med en digital termometer med vilken temperaturen mättes 
i glas med vatten (vilka var täckta med en aluminiumskiva för att behålla temperaturen och 
förhindra avdunstning), förvarade i vartdera kylskåpet. Tiden för varje test överskred aldrig 30 
sekunder varför rumstemperaturen, som var +21°C, hade marginell inverkan enligt separat 
känslighetstest. Samma slakteri som tillhandahöll köttet slipade de knivar (av ett vanligt använt 
märke inom branschen) som användes. För att minimera eventuella systemeffekter av att 
knivarna successivt blev slöa, alternerades prover från de tre temperaturförhållandena under hela 
testförfarandet och kniven ersattes med en nyslipad efter vart 24:e test. Provet placerades i 
testfixturen så att när köttet skars blev skärriktningen vinkelrätt mot köttfibrerna. Kraftdata togs 
med start ca 20 mm från det att kniven trängt in i köttet/späcket samt för ytterligare 20 mm för 
varje prov. Medelvärdet för dessa 20 mm användes som resultat för kniven. Totalt utfördes 48 
tester för vart och ett av de tre temperaturförhållandena och för vardera kött och fett.  

Resultaten bearbetades statistiskt och resultatet visade ingen signifikant skillnad i knivkraft i de 
tre köttemperaturerna. Dock ökade kraften signifikant med 30% i fett vid +2°C jämfört med de 
andra temperaturerna. Krafterna i fett var generellt tre gånger högre än i kött, oberoende av 
temperatur.  

Slutsats: Det sågs ingen signifikant påverkan på skärkraften vid skärning av kött från +7°C i 
köttet (den i Sverige normala köttemperaturen i styckningsarbete) till +2 respektive +12°C. 
Däremot ökade skärkraften signifikant vid skärning i fett med 30% vid +2°C jämfört med de 
andra temperaturerna. Där styckare inom industriellt arbete skär kött med hög halt av fett vid 
lägre temperaturer innebär det högre skärkrafter vilket kan leda till förhöjd risk för WRMSD. 
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6.6 Artikel VI: Arbetsledare och ergonomiska förändringar i 
styckningsarbete [Supervisors in ergonomic change of meat 
cutting work] 

Bakgrund och syfte: Att vara arbetsledare är att vara ensam om många beslut, särskilt vid 
förändringsarbete. Denna artikel syftade till att identifiera hinder och möjligheter för arbetsledare 
som facilitator och implementör av förändring för styckare. 

Metod och resultat: Studien utfördes främst genom semi-strukturerade intervjuer med nio 
arbetsledare (varav en kvinna) varav två arbetade nattskift och de andra dagtid. Vidare utfördes 
observationer inom deras ansvarsområden. Intervjuerna hade i delar samma frågor som enkäten 
till styckarna, vilket redovisas i Artikel I. Intervjuerna behandlade deras roll som handledare samt 
hur förändringsprocessen gick till. Den tog även upp deras personliga arbetsförhållanden. Under 
intervjuerna gjordes anteckningar, vilka därefter strukturerades i teman. Likheter, skillnader, plus 
och minus identifierades och kategoriserades. I resultaten framkom att arbetsledarna hade lång 
erfarenhet inom branschen (16-37 år) och alla utom en hade själva arbetat som styckare. Deras 
medelålder var 44 år och erfarenheten som arbetsledare varierade från ½ till 10 år. 

Arbetsledarna beskrev att förändringsprocessen var väl förankrad genom en demokratisk process 
där grupper av anställda samt fackliga representanter deltog. En arbetsledare kände sig icke-
involverad i den process som de andra var nöjda med. Det fanns ingen konsensus om resultaten 
av förändringarna; framför allt förekom skilda åsikter om hur produktivitet, utbyte och kvalitet 
hade påverkats. Enligt arbetsledarna hade kraven växt på styckarnas flexibilitet för att utföra fler 
och andra uppgifter än tidigare. Detta resulterade i att styckarna fick utföra och därmed erhöll en 
viktig inblick i vad andra yrkens arbete innebar. Arbetsledarna tyckte sig se en minskning av 
frånvaron, även om de inte kunde verifiera detta i siffror. Avseende sina egna arbetsuppgifter såg 
de inte någon större personlig förändring. Dock upplevde de en något bättre kontakt med både 
kollegor och medarbetare, utökat ansvar samt att arbetet kändes mer meningsfullt. De var helt 
klara över arbetsledarrollens två sidor: å ena sidan att arbeta mot företagets mål genom att tjäna 
pengar och vara kostnadseffektiva och å andra sidan att se till personalens välbefinnande, 
säkerhet och trivsel, dvs. personalfrågor. De resurser som stod till buds var utbildning (vilket 
flera angav kunde utvecklas), samt ett fungerande nätverk inom företaget. På frågan om vad som 
saknades svarade fyra att de önskade ett delat ledarskap och mera utbildning i ledarskap, 
gruppdynamik och ekonomi. Alla uttryckte behov av mer tid för reflektion och för att 
strukturera sitt arbete. 

Slutsats: Arbetsledarna upplevde ett behov av inte bara utbildning som chef och ledare, men 
också av att få möjlighet att diskutera med kollegor. Flera arbetsledare ansåg att ett delat 
ledarskap skulle kunna öka deras kreativitet och trygghet. För att utveckla arbetsledares yrkesroll 
krävs arbetsgrupper av en storlek där gruppmedlemmarna känner sig trygga och som 
arbetsledaren kan överblicka och därmed har reella möjligheter att kommunicera med.  
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6.7 Artikel VII: Stress hos styckare som arbetar i grupp och med 
individuell styckning [Deboners’ stress in alternatively organized 
work] 

Bakgrund och syfte: I Sverige har styckare och slaktare flest antal anmälda arbetsrelaterade 
belastningsskador bland män och styckares olycksfrekvens är den fjärde högsta bland 
yrkesgrupperna i landet. Tidigare forskning har visat att orsakerna till detta är komplexa. 
Representanter på flera nivåer i branschen har ofta nämnt ackordslön som en starkt bidragande 
orsak till att styckare ökar sin arbetstakt och därmed sin arbetsbelastning utöver vad som kan 
rekommenderas. För att bättre styra arbetstakten har industrin introducerat maskinstyrda linjer 
där varje styckare endast gör en kort cykel i styckningsprocessen. Härmed möjliggörs en 
minskning av den fysiska arbetsbelastningen genom ökad automatisering och färre lyft, vilket 
bekräftats i en svensk studie. Skillnaderna mellan maskinstyrt kontra ackordsarbete består 
sammanfattningsvis av hur arbetstakten regleras, hur inkomsten kan påverkas, hur mycket 
samarbete som behövs samt längden på arbetscyklerna. Studiens syfte var att undersöka hur två 
olika arbetsorganisatoriska lösningar inom styckningsarbete påverkar skillnader i upplevt obehag, 
stress och hjärtfrekvens bland åtta styckare vilka växlade mellan dessa. Arbetsorganisationen 
innebar en maskinstyrd arbetstakt (s.k. pacelinje) samt egenstyrd arbetstakt (s.k. enkelbord). De 
åtta styckarna arbetade varannan vecka på enkelbord och varannan vecka på pacelinje. 

Metod och resultat: Studien genomfördes som en kvasi-experimentell fallstudie i reell miljö där 
två olika arbetssituationer jämfördes. Företaget och de ingående styckarna valdes på grund av 
deras tillgänglighet för studien (ett bekvämlighetval) och de åtta styckarna deltog frivilligt efter att 
ha informerats om syftet med och villkoren för den. Varje styckare studerades under en hel 
arbetsdag vid respektive enkelbord och på pacelinje. Innan studien genomfördes gjordes 
intervjuer med alla. Hjärtfrekvens mättes med en Polar pulsmätare var femte sekund under hela 
arbetsdagen på vartdera enkelbord och pacelinje. I resultaten beräknades pulsens medelvärde 
under arbete, vilket jämfördes med observationer av arbetet för att upptäcka hur omständigheter 
under arbetsdagen påverkade hjärtfrekvensen. Efter arbetets slut beskrev styckarna i ett stress-
energiformulär sin stress respektive energi under arbetet under de två arbetsförhållandena. 
Metoden, som relaterar till Karaseks krav-kontrollmodell och är utvecklad av Kjellberg och 
Ivanowski (1989), visar en positiv relation mellan psykologiska krav och stress samt mellan 
beslutsutrymme och energi. Resultaten kan delas in i fyra områden: utmattad (låg energi, hög 
stress), uttråkad (låg energi, låg stress), engagerad under press (hög energi, hög stress) och 
engagerad utan press (hög energi, låg stress). Känsla av obehag efter arbetet angavs på en VAS-
skala från 0 till 10. Arbetet bestod i att bena ur skinka. På enkelbord lyfte styckaren ner den hela 
skinkan från en conveyor och benade ur enligt dagens specifikation. Kravet var att bena ur minst 
120 skinkor/dag. Flera producerade det dubbla antalet. Lönen var ackord, dvs. per skinka. På 
pacelinjen skars skinkorna sekventiellt av sju styckare vilka var och en gjorde några bestämda 
snitt för att stycka färdigt skinkan, här lyfte och kastade styckarna minimalt med detaljer. Det var 
endast den styckare som stod på den första positionen som utförde lyft (>10 kg) vilket skedde 
var 15:e sekund. Rotationen innebar att varje styckare hamnade här maximalt 1 pass/arbetsdag. 
Ett moment var knivfritt arbete på en svålmaskin där skinkan befriades från oönskat fett. Efter 
var 70:e minut var det en paus och därefter skiftade styckarna position på linjen. Arbetstakten 
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var inställd på 1440 skinkor/dag. På pacelinjen tvingades styckarna att anpassa sig till 
arbetstakten som även bestämde lönen. Linjen hade utrymme för mikropauser vid flera 
positioner. 

I intervjuerna uppgav fyra styckare att de upplevde mer stress på pacelinjen, tre uppgav ingen 
skillnad i stress och en uppgav mera stress vid enkelbord. Uppfattningen av obehag eller smärta 
efter en arbetsdag eller arbetsvecka följde samma mönster. Pulsen var signifikant högre vid 
arbete vid enkelbord, både under arbete och under raster. Den upplevda tröttheten vid arbete vid 
de olika arbetssituationerna indikerade inte någon skillnad mellan de två arbetssystemen och den 
högre hjärtfrekvensen vid enkelborden verkade således inte ha haft någon inverkan på 
upplevelsen av den fysiska arbetsbelastningen. Att stressen upplevdes högre på pacelinjen kan ha 
berott på att man kände sig låst, inte kunde välja arbetstakt eller ta paus. Samarbetet vid 
pacelinjen var också en ny upplevelse i ett individuellt arbete som styckare. Många av dem talade 
om vikten av att ha ”flow” i arbetet och att detta endast uppnåddes i en ganska hög arbetstakt. 
Denna takt hade de troligen lärt sig under många års arbete. De var därmed ovilliga att sänka 
arbetstakten för att minska den långsiktiga risken för WRMSD.  

Slutsats: Sammanfattningsvis visade resultatet att den fysiska belastningen var högst under 
arbete vid enkelbord, medan resultaten av stress-energiformuläret indikerar att de psykologiska 
kraven var högre på pacelinjen. Om upplevt obehag ses som indikator på risken för WRMSD ger 
det slutsatsen att orsakerna för WRMSD inte enbart är beroende av fysiska arbetsförhållanden 
utan även av arbetsorganisation.  

6.8 Artikel VIII: Den vassa eggen [Stay sharp] 
Bakgrund och syfte: Styckarens arbete är till stor del beroende av att hen kan arbeta med en 
vass kniv. I en tidigare studie (Artikel II) fann vi att den enskilde styckarens skicklighet i att 
vidmakthålla knivskärpan var viktigare än stålkvaliteten hos den kniv som användes. När denna 
studie genomfördes fanns ingen systematisk utbildning i att skapa och upprätthålla knivskärpa i 
Sverige. Utbildning i reell miljö och för vuxna måste ta hänsyn till de strukturella, kulturella och 
tekniska aspekter som kan påverka inlärningsprocessen, både på individuell och på organisatorisk 
nivå. Syftet med studien var att redovisa erfarenheter från ett participativt projekt där forskare 
tillsammans med tre företag utvecklade och genomförde en utbildning för styckare i att hålla 
kniven vass. 

Metod och resultat: Den här redovisade forskningen utfördes som en interaktiv multipel 
fallstudie, inkluderande utveckling av ett utbildningsprogram i knivskärpa för styckare, det 
skriftliga utbildningsmaterialet, val av mätutrustning och organisering av den pedagogiska 
verksamheten. För utvärderingen av programmet och dess effekter användes fyra typer av 
datainsamlingsmetoder: observationer, intervjuer, enkäter och insamling av de knivskärpevärden 
som uppmättes från de tre anläggningar som ingick i studien. Dessa data analyserades genom 
identifiering och beskrivning av aspekter av programmet samt dess resultat. De anläggningar 
som deltog i studien valdes för att representera en stor, en medelstor och en liten 
styckningsavdelning. De deltagande styckarna varierade i arbetserfarenhet från ca ett halvår till 
flera decennier av styckningsarbete. Deras formella utbildningsnivå var generellt låg och de flesta 
hade lärt sig slipning och knivhantering från någon arbetskamrat utan särskilt stöd från företaget. 
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I utvecklingsfasen arbetade forskarna fram ett utbildningsmaterial baserat på Anago 
knivskärpemätare, en lasergoniometer samt mikroskop. I nästa steg förankrades projektet i 
styrgruppen och därefter planerades programmet i en interaktiv process tillsammans med 
representanter för de ingående styckningsföretagen, fackliga representanter, knivslipningsföretag 
samt en knivtillverkare. Utbildningsmaterialet utvecklades därefter stegvis på de tre företagen där 
erfarenheter tillvaratogs och fördes vidare samtidigt som företagens förutsättningar beaktades. På 
alla anläggningar genomfördes utbildningarna av företagets egen personal (instruktör), efter att 
ha fått instruktioner av forskarna i hur apparaturen skulle användas och hur data skulle sparas.  

Den utbildningsmodell som forskare och företag gemensamt utformade och utvecklade stödde 
det individuella lärandet, samtidigt som det inte nämnvärt störde företagets produktion. 
Ansvariga och styckare på alla anläggningar ansåg att deras utbildningsprojekt varit 
framgångsrikt. Oberoende av företagets storlek föredrogs ett individuellt koncept då detta var 
enklast att applicera och störde produktionen minst, även om det kostade något mera då 
instruktören tillbringade mer tid med varje styckare. Det individuella anslaget innebar att 
styckaren inte öppet behövde erkänna problem med knivskärpa och sålunda förlora status i 
gruppen. Detta var positivt även för instruktörerna då dessa hade liten erfarenhet av utbildning i 
grupp. Utbildningen var av informell karaktär och styckarna ansåg den vara både relevant och 
användbar. Utbildningsmodellen resulterade i en ökad individuell skicklighet i att behålla 
knivskärpa, men även på organisatorisk insikt och ekonomiska fördelar. Effekten visades även i 
att styckarna rapporterade att de hade förändrat hur de såg på kniven och sin arbetsteknik. 
Denna positiva feedback är viktig för att motivera framtida utbildningsinsatser. Det skriftliga 
materialet uppskattades av instruktörerna. Både instruktörer och styckare ansåg att 
knivskärpemätningen var den viktigaste delen i utbildningen. I detta projekt påvisades också att 
polering kunde ge bättre skärpa än knivslipning och att polering till stor del kan ersätta 
knivslipning, vilket inte tidigare är känt från litteraturen. Utbildningen resulterade i vassare knivar 
för styckarna och företagen uppgav att utbildningen varit företagsekonomiskt lönsam. 

Slutsats: Det som av deltagarna bedömdes vara positivt med utbildningen var dess anpassning 
till både företagets och individernas behov samt det informella mötet mellan instruktör och 
styckare där styckaren testade och diskuterade sin knivskärpa i sin egen takt. Ytterligare tre 
faktorer inom utbildningen var viktiga: knivskärpemätaren och de andra verktygen som 
inspirerade och motiverade styckarna att delta; det privata samtalet mellan instruktör och 
styckare som gav utrymme för både företag (via instruktör) och styckare att lära från varandra 
och slutligen företagens teoretiska förståelse av ergonomi, arbetsteknik och knivskärpans 
betydelse som hälsofaktorer. Polering är en effektiv och kostnadsbesparande teknik att erhålla 
knivskärpa. 

 



 DISKUSSION 

 

 - 65 -  

7 Diskussion  

”Well, Mr. Holmes, what do you make of these?” sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) i 
The adventure of the dancing men 

Ergonomiskt förändringsarbete i styckningsindustrin har två sidor (människa och produktion) av 
samma mynt (systemtänkande) (EHSS, u.å.). Är målsättningen att minska risken för WRMSD 
måste man inse att exponeringen för dessa risker är multifaktoriell, därmed måste även 
åtgärderna vara multifaktoriella och kraftfulla om man önskar stort genomslag och god effekt i 
reduktion av WRMSD och WRMSD-risker (Wells, Laing, & Cole, 2009). Lötters och Burdof 
(2002) har i sin review föreslagit att man under en intervention ska mäta inte bara hälsoutfall 
utan även förändringar i exponering. Detta skulle innebära bättre insikter i relationen dos-effekt 
mellan exponering för muskuloskeletala riskfaktorer och WRMSD. Flera sådana studier kan ge 
oss mer kunskap om denna relation och därmed möjlighet att göra bättre interventioner. 

Vid en analys av brister i ett systems prestanda bör därför alla ingående aspekter såsom 
arbetsorganisation, lärande i arbetet, teknikanvändning, de anställdas utbildning etc. beaktas. I 
enlighet med Eklunds (2003) ramverk för interaktionen mellan människa, teknologi och 
organisation (MTO) analyseras arbetets krav i relation till de resurser som står till buds. 
Systemprestanda och anställdas välbefinnande förstås i relation till det som sker inom 
arbetssituationen vilket i sin tur är beroende av den organisatoriska processen. Därav följer att 
MTO-perspektivet är lämpligt för att dra slutsatser om åtgärder och förändringar och det gör 
MTO-analysen till ett verktyg för förändring och förbättring. Att systemperspektivet i en 
intervention påverkar resultatet visas i ett lärande exempel från Coutarel, Dugué & Daniellous 
studie (2004) på ankstyckning där ett ergonomiskt förändringsarbete med systemperspektiv både 
minskade WRMSD, ökade produktivitet och kvalitet i produktionen samt förbättrade de sociala 
relationerna på fabriken. 

Arbetsledare beskriver (Artikel VI) vilka hinder och möjligheter de har vid implementering av 
förändring för styckare. Deras djupa kunskap om verksamheten är positiv men produktionens 
ständigt växlande krav innebär också att arbetsledarnas dagliga verksamhet är svår att förutse 
(Holmberg & Tyrstrup, 2010). Arbetsledarens roll och yrkesroll är central och en fungerande 
kommunikation mellan arbetsledare och anställda en förutsättning för att de ska kunna motivera 
styckarna att utföra arbetet enligt företagets behov (Jackson & Parry, 2008, s. 39). 

Ska förändringsarbetet nå bestående och positiva resultat måste alla dessa aspekter ingå och 
dessutom de anställda delta i och omfatta förändringarna samt måste dessa förändringar påverka 
företagets ekonomi positivt (Beer & Nohria, 2000, s. 20; Lawler III, 2000, kap. 15). 
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7.1 Forskningsfrågorna 

7.1.1 Hur påverkas styckare av sin fysiska arbetsmiljö och arbetets 
fysiologiska krav? 

De studerade styckarna hade i allmänhet en arbetsmiljö som var fysiskt mycket belastande, dvs. 
tungt, repetitivt och ibland med svårigheter att anpassa arbetshöjden till en för individen lämplig, 
etc. (Artikel I). Flera styckare beskriver sitt arbete i intervjuer som (ur grundmaterialet för Artikel 
II):  

”Tungt, det sliter på lederna och sliter sönder kroppen”. ”Det är tungt och ibland trist. Det är 
enformigt, inte stimulerande”. ”För tungt, det är inte hållbart.” samt (Artikel III):”Jag kan 
inte se mig själv stå här vid 60 års ålder och stycka nöt”; ”Ju äldre du blir desto tyngre är det om 
kvällarna” men också att ”Ja, jag tycker att mitt jobb är hållbart. Jag tror att man klarar av 
den typen av jobb fram till pensionsåldern”. 
  

Förhållandet mellan arbetstakt och arbetsförmåga påverkas av ett komplext samspel av många 
faktorer, både interna och externa (Åstrand et al., 2003, s. 503), varav syreupptagning är en viktig 
sådan. Samma författare anger också att individfaktorer såsom kön, ålder, storlek, hälsa och 
andra individuella skillnader påverkar (a.a., s. 504). Energiförbrukning under arbete manifesteras 
i påverkan på hjärt-kärlsystemet vilket därmed ger en bild av belastningen i arbetet. Det finns 
inte i svensk arbetsmiljölagstiftning några gränsvärden för fysiologisk belastning, eller 
motsvarighet till ILOs rekommendation, som det gör för till exempel buller i arbetsmiljön 
(Arbetsmiljöverket, 2005a). I yrkeslivet är det få yrken där det ställs krav på fysisk förmåga innan 
anställning; polis (Polismyndigheten, u.å.) och brandman (Lindberg & Malm, 2011) är några av 
dessa. Styckare har till skillnad från dessa yrken en kontinuerligt hög belastning i arbetet. I 
föreskriften om Belastningsergonomi (Arbetsmiljöverket, 2012) 3 § står att: ”Arbetsgivaren skall se 
till att arbete som kräver kraftutövning så långt det är praktiskt möjligt ordnas och utformas så att arbetstagaren 
kan arbeta […] utan att utsättas för hälsofarliga eller onödigt tröttande fysiska belastningar.” Varken 
”hälsofarligt” eller ”onödigt tröttande” är preciserat, något som kan ses som en brist. 

Data angående den fysiologiska belastningen i arbetet hämtades ur grundmaterialet från 
studierna om arbetstakt och knivskärpa (Artikel II och III). Uppmätt puls i arbete sattes i 
relation till individens syreupptagningsförmåga, mätt i laboratorium (Artikel IV). Här översteg 
belastningen i flera fall ILOs rekommendation (Louhevaara & Smolander, 2011), dvs. vad som 
kan anses hållbart. Ett ytterligare fynd var att stycka nötkött innebar i dessa mätningar högre 
fysiologisk belastning än att stycka griskött. Den högre belastningen vid nötköttstyckning kan 
delvis förklaras av att griskött styckades på en linje med få lyft (Figur 9 och 10), medan nötköttet 
styckades individuellt vilket krävde många och tunga lyft samt att nötkött är tyngre att skära än 
griskött (Lundbladh, 2015)54, se Figur 14 a och b. På en flow- eller streamlinje med färre lyft och 
annat arbetssätt kan belastningsprofilen för nötköttstyckare se annorlunda ut. Resultaten baseras 
på ett litet material, framför allt på få grisstyckare, men trots detta pekar alla tillgängliga resultat 
på att nötstyckning ger en högre fysiologisk belastning på styckaren jämfört med grisstyckning. 

                                                 
54 Personlig kommunikation, platschef A. Lundbladh, KLS Ugglarps 
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Vid tidigare studier har Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet55 bl.a. gjort mätningar 
där handledens vinkelhastighet i styckares arbete har uppmätts till värden som kan innebära risk 
för belastningsrelaterade skador (Nordander et al., 2013). Andra forskare har granskat 
variabiliteten vid rörelser inom styckningsarbete; Madeleine, Voigt och Mathiassen (2008) 
jämförde slaktare med lång erfarenhet med nybörjare. Deras fynd tyder på att variationen av 
motoriska mönster i repetitivt arbete ökar med erfarenhet och minskar med smärta samt att en 
större motorisk variation kan skydda från belastningsskador. I en annan studie av Srinivasan m.fl. 
(2014) minskade den motoriska variationen när arbetstakten ökade vilket medför högre risk att 
utveckla muskeltrötthet eller överbelastning. De ovan nämnda studierna ger sammantaget en bild 
av hur hög arbetstakt kombinerad med en ogynnsam arbetsteknik ger risk för arbetsrelaterade 
besvär och skador. 

Denna avhandling argumenterar för att använda ett befintligt mått, RAS, för att bedöma 
fysiologisk belastning på människan i arbete. Relative Aerobic Strain (RAS) ger en bild av 
förhållandet mellan individens kapacitet och de krav på syreupptagning denne har i arbetet. Ett 
stort antal forskare har diskuterat sådana gränsvärden (Badger & Habes, 1981; Christensen et al., 
2000; Ilmarinen, 1992b; Legg & Myles, 1981; Legg & Pateman, 1984; Louhevaara et al., 1990; 
Louhevaara & Kilbom, 2005; Louhevaara & Smolander, 2011; Åstrand, 1960, s. 85) utan att ge 
entydiga rekommendationer, däremot har de konstaterat att arbetens skilda belastningsprofiler 
ger olika inverkan och belastningsgrad på den som utför det. Åstrand (1960, s. 84) är en av dem 
som också argumenterar för att det behövs en marginal för att orka arbetet, samt att äldres 
erfarenhet och arbetsteknik kan påverka i positiv riktning. 

Efter att ha arbetat med dessa texter och artiklar samt beaktat styckningsarbetets natur och hur 
det påverkar syreupptagningen kan följande konstateras: Styckningsarbete innebär tungt 
dynamiskt arbete för armarna, repetitiv hantering av tunga bördor ibland i/över skulderhöjd, 
höga rörelsehastigheter samt att det utförs stående, i kyla och med skyddsutrustning som kan 
hindra rörelsefriheten. Detta sammantaget och med beaktande av att arbetet behöver vara 
hållbart för individen föreslås, med ILOs rekommendation som grund, 30 RAS som en 
rekommendation för att styckningsarbetet ska kunna vara hållbart. 

Vi kan inte med säkerhet säga att en ökning av köttets temperatur på ett avgörande sätt skulle 
minska skärkrafterna (Artikel V). Dock fann vi att fettets hårdhet och därmed skärkrafterna i fett 
i hög grad ökade vid lägre temperatur. Andra forskare har funnit att omgivningens och köttets 
temperatur påverkar arbetsmiljön, vilket kan orsaka smärta och obehag (Buzanello & Moro, 
2012; Holmér, 1993), något som Piedrahı ́ta, Punnett och Shahnavaz (2004) inte anser fullt 
bevisat. 

I den totala belastningen på människan i arbetet, med dess risker för belastningsrelaterade skador 
och sjukdomar i rörelse- och stödjeorganen56 ingår även hur organisationen och tekniken 
påverkar individen. I styckning påverkar tekniken arbetets organisering i form av olika typer av 
produktionslinjer, knivhantering, lönesystem och annat, vilka alla i sin tur påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön. När det gäller arbetsorganisationen har genomförda förändringar 
                                                 
55 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.med.lu.se/labmedlund/amm/om_amm 
56 Rörelse- och stödjeorganen består av muskler, skelett, leder och nervsystem. 
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(Artikel I) inneburit att kraven på styckarna ökat beträffande att vara mera flexibla och på att 
utföra flera och andra typer av arbetsuppgifter än tidigare. Styckares fysiska arbetsmiljö och 
därmed de fysiologiska kraven i arbetet förändrades och fick en ny och mera varierad karaktär 
men även de organisatoriska kraven ökade (Artikel VI). Vid arbetsorganisatoriska förändringar 
bör man efterstäva en balans mellan krav och belöning (Bakker & Demerouti, 2007) där 
belöning inte bara handlar om pekuniär ersättning utan även om socialt erkännande samt positiv 
feedback (Siegrist, 1996). Härvid bör effekter av ackordsarbete särskilt beaktas.  

Den ledande arbetsorganisatoriska principen inom svensk styckning har flera likheter med 
scientific management. Lean förekommer, även om det fortfarande är under utveckling. Dock 
har man sett en sådan tendens i Storbritannien (Moyano-Fuentes & Sacristán-Díaz, 2012). 
Karltun (2010) menar att svensk styckningsindustri vore behjälpt av en strategi som sätter de 
anställdas arbetsmiljö i samma fokus som kvalitet och lönsamhet vid utveckling och planering av 
produktionssystem (Axelsson, 2000, s. 147; Pot & Koningsveld, 2009).  

Denna författare menar att styckares arbetsmiljö och de fysiologiska krav som ställs där ska ses 
som en helhet och de åtgärder som vidtas bör vidtas med ett MTO-perspektiv för att ett 
förbättringsarbete ska bli effektivt. 

7.1.2 Vilken betydelse har kniven och dess skärpa för individ och företag? 

Knivens skärpa påverkar skärkrafterna och en vanlig uppfattning i branschen är att den är 
oerhört viktig för styckarens hälsa och att en hög skärpa också förbättrar arbetsresultatet: [med en 
vass kniv är det] ”som att skära i smör. Det är hur skönt som helst” säger en styckare (Artikel II) och 
berättar att han med en vass kniv inte behöver ta i. En annan säger att en vass kniv underlättar 
för axlar och armar. En tredje beskriver hur han nästan hör när det är vasst: ”Det svischar till” och 
tillägger att produkten blir bättre, benen blir renare och det blir inga hack i styckningsdetaljerna. 
De studier på skärkraft som finns visar på betydelsen av en vass kniv: ju bättre skärpa desto 
snabbare skärtid, lägre greppkraft och lägre skärmoment blir det (McGorry, Dowd, & Dempsey, 
2005; McGorry et al., 2003). Artikel II visade också att det är den enskilde styckarens skicklighet 
som avgör om kniven behåller skärpan under arbetet; stålet i knivbladet hade här en 
underordnad betydelse. 

Poleringens betydelse, som redovisas i Artikel VIII, är en tidigare okänd kunskap som bör göras 
allmänt känd då den förlänger knivens livslängd men även kan förbättra dess skärpa mer än vad 
slipning gör.  

Knivskärpa kan skydda mot WRMSD; i en studie (Artikel II) fann vi att individer med dålig 
knivskärpa samtidigt hade arbetsrelaterade besvär, något som kan indikera risk för WRMSD.  

Artikel II diskuterade den ytterligare negativa aspekt som hög knivkonsumtion pga. oförmåga att 
behålla kniven vass kan innebära för företaget genom att kostnaderna för knivhantering ökar 
eftersom styckarna då byter kniv oftare. Den skicklige styckaren kan behålla samma kniv under 
en hel arbetsdag, medan den som har svårt att hålla kniven vass kan behöva upp till sex nyslipade 
knivar. Även uttalanden i Artikel III kan tolkas som att en mindre vass kniv kan påverka 
företagets lönsamhet negativt genom att styckningstiden blir längre och utfallet försämras 
avseende både utbyte och felprocent samt att dålig knivskärpa ökar belastningen på 



 DISKUSSION 

 

 - 69 -  

knivanvändaren. Det senare bekräftas i flera andra studier (Claudon & Marsot, 2006; Dempsey & 
McGorry, 2004; McGorry et al., 2003; McGorry, Dowd, & Dempsey, 2005a) vilka har visat att 
med högre knivskärpa minskar skärkraften. När man arbetar med en kniv vars skärpa minskar, 
ökar muskelaktiviteten i och runt handen, vilket i sin tur innebär att det blir svårare att stabilisera 
handleden. Detta kan resultera i handledsdeviation57 samt ökade och mer kraftfulla rörelser i 
handleden, vilket i sig är en bidragande orsak till handledsrelaterad ohälsa (Claudon & Marsot, 
2006; Marklin & Monroe, 1998; Nordander et al., 2009; SBU, 2012, s. 11). Figur 25 illustrerar hur 
arbete med en slö kniv påverkar handleden och därmed kan leda till WRMSD. Figur 26 visar 
mera i detalj hur den slöa kniven även påverkar arbetsresultatet negativt. 

 
Figur 25. Illustration över hur en mindre vass kniv kan leda till handledsrelaterad ohälsa. 

 

                                                 
57 Deviation = rörlighet i sidled. 
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Figur 26. Knivens onda cirkel. Hur en slö kniv försämrar arbetsresultatet samtidigt som den påverkar 

styckaren negativt. Källa ”Pour on savoir plus sur l’affilage”, INRS ED 853, översatt av 
Karltun.  

Forskning har i många studier visat hur kniven och knivanvändningen påverkar risk för 
belastningsrelaterad ohälsa (Christensen, 1995; Claudon & Marsot, 2003, 2006a; Dempsey & 
McGorry, 2004; Gorsche et al., 1998; Gorsche et al., 1999; McGorry, Dempsey, & O'Brien, 
2004) och olyckor (Cai et al., 2005; Nossent, Groot, & Verschuren, 1995). Även svensk statistik 
(se 3.5) bekräftar sambandet mellan styckningsarbete och dess sjukdoms- och olycksrisker. 

En intressant teori i sammanhanget är att fallenheten för yrket spelar roll. Härvidlag spelar den 
”kroppsliga intelligensen” en viktig roll, dvs. förmågan att använda sin kropp på ett kvalificerat 
och kontrollerat sätt samt att arbeta skickligt med objekt, både finmotoriskt och i rörelser som 
engagerar stora muskelgrupper (Gardner, 1993, s. 207), vilket stödjs av att man i BESS-projektet 
fann stora skillnader i arbetsteknik mellan individer (Hägg, Vogel, Fröberg, Oxenburgh, Åslin 
Hägg, 2007, s. 25). Dempsey och McGorry (2004) drog i sin artikel slutsatsen att en lång 
anställningstid var relaterad till lägre grepp- och skärkraft vilket kan tolkas som förmåga att hålla 
kniven vass. I Artikel II var resultaten inte lika entydiga: de tre styckare som behöll knivskärpan 
längst (minst reduktion av knivskärpa över tid) hade 3, 20 respektive 33 års erfarenhet medan de 
som hade störst reduktion hade 2, 11 och 15 års erfarenhet. Vår studie visade inte självklart att 
lång erfarenhet innebar större skicklighet i att behålla knivskärpan, men stödjer teorin om 
fallenhet.  
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I Artikel II visades att knivfabrikatet är mindre viktigt än skickligheten hos den som använder 
kniven, dvs. att med välkända knivar av hög kvalitet så kan vissa styckare uppnå och behålla 
skärpan på kniven bättre än andra. Dock finns det påverkande faktorer hos kniven; Marsot m.fl. 
(2007) beskriver hur ett hårdare stål behåller skärpan bättre men är svårare att slipa, och att 
flexibiliteten i bladet och möjligheten att skärpa kniven påverkar dess skäregenskaper. Samma 
författare fann (a.a.) att skärkraften minskar med större vinkel mellan skaft och blad samt att 
eggens vinkel påverkar förmågan att behålla skärpan: ju större eggvinkel, desto större förmåga att 
behålla skärpan, medan man med en mindre vinkel kan uppnå högre skärpa som dock inte är lika 
hållbar. Andra egenskaper hos kniven påverkar: skaft med en hård kärna och mjukare, något 
ojämn yta är positivt för greppet (Claudon, 2006).  

Antal knivar som en styckare använder per dag kan ses som en indikator på risk för 
belastningsrelaterad ohälsa, dock är det osäkert hur detta ska tolkas. Att det är svårt att skapa och 
behålla skärpa formuleras ödmjukt av en erkänt skicklig styckare: ”Jag har lärt mig i 30 år och lär mig 
fortfarande”, vilket vidimerades i uttalanden i BESS-projektet där många styckare berättade att det 
är ett krävande hantverk att slipa på ett korrekt sätt (Hägg, Vogel, Fröberg, Oxenburgh, Åslin 
Hägg, 2007, s. 53). Varför ser knivförbrukningen ut som den gör? Används många knivar för att 
styckaren bara arbetar med riktigt vassa knivar? 

Vid STAR-projektets slut fanns ingen systematisk och allmänt använd utbildning i hur knivskärpa 
lärs ut (Artikel II) i Sverige. Därför togs en sådan fram i SKARP-projektet (Artikel VIII). 
Projektet gjordes i samarbete med styckare och företag med syfte att samla kunskap om kniven 
och kunskap relaterad till knivens skärpa samt arbetsteknik i styckningsarbete. Det 
utbildningsprojekt som genomfördes gav både skarpare knivar för styckarna och lägre 
knivhanteringskostnader för de företag som deltog. Det visade sig även vara relativt enkelt för 
företagen att organisera utbildningen så att den inte nämnvärt störde produktionen, vilket gjorde 
den kostnadseffektiv. Hur företagen arbetar med de anställdas knivhantering blir därmed en 
fråga om både hälsa och systemeffektivitet.  

Utan en systematisk utbildning i att hålla kniven vass lämnas individen till att lära sig på egen 
hand och att lära av andra där det är möjligt. SKARP tillförde ett nytt koncept till branschen, 
vilket kan leda till god generell knivskärpa. SKARP58 utnyttjade teknisk utrustning i form av 
knivskärpemätare, lasergoniometer samt mikroskop för att visa och bekräfta 
kunskapsinhämtningen. Utmaningen är att genomföra utbildningen så att styckarna upplever 
denna relevant, då dessa inte är vana vid utbildning och även kan vara känsliga för att deras 
yrkeskunskap ska ifrågasättas (Artikel VIII). Redan i BESS-projektet (2007) gjordes erfarenheten 
att enbart traditionell katedral undervisning har svårt att nå och engagera styckare (Hägg, Vogel, 
Fröberg, Oxenburgh, Åslin Hägg, 2007, s. 43). I samma projekt fann man stora skillnader i 
individuell arbetsteknik hos styckarna samt att denna endast kan förbättras genom individuella 
instruktioner (a.a., s. 25) vilket stödjer att pedagogiken i SKARP är lämplig för 
styckningsbranschen. Ett lärlings- eller mentorsystem, i kombination med SKARP, kan förstärka 
en sådan satsning. 

                                                 
58 Källa, hämtad 2015-06-06: https://www.kth.se/sth/forskning/halso-och-systemvetenskap/ergonomi/framtagna-
verktyg/skarp-1.512937 
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Sammanfattningsvis är knivskärpan avgörande för individens hälsa, välbefinnande och 
olycksfallsrisk samt för företagets produktivitet, utbyte och dess produktkvalitet, varför det är 
viktigt för företag att ge de anställda goda förutsättningar för att arbeta med god knivskärpa 
genom tillgång på vassa knivar och/eller att systematiskt lära ut och följa upp utbildning i 
knivskärpa. 

7.1.3 Vilken inverkan har arbetstakt på lönsamhetsfaktorer och individ? 

I Artikel III där kvalitet, utbyte och antal felproducerade detaljer vid högre/lägre arbetstakt i 
relation till den normala mättes, konstaterades att med ett fokus på kvantitet och därmed högre 
arbetstakt försämrades alla variabler (arbetstillfredsställelse, utbyte, kvalitet och ekonomiskt 
utfall). Styckarna själva angav missnöje med en högre arbetstakt och flera uttryckte önskan om 
att ha tid att utföra sitt arbete väl, samt att den högre arbetstakten var ogynnsam för hälsan. Att 
med fokus på kvalitet sänka arbetstakten visade positiva resultat, dock inte signifikanta. En trolig 
orsak var arbetsledningens otydlighet om vad kvalitet innebär, vari förbättringen skulle bestå och 
att studien pågick under kort tid. Resultaten visade att när arbetstakten sätts är det viktigt att 
beakta vikt och utbyte av köttet och inte endast arbetskostnaderna. Ett antagande är att om 
ledningen arbetar med kvalitetsfrågor över tid och involverar styckarna i detta, kan företaget få 
ett bättre utbyte och högre kvalitet. Detta skulle ge ett förbättrat ekonomiskt utfall trots den 
högre lönekostnaden (som i sammanhanget är en mindre kostnad givet det höga köttvärdet).  

Vår studie (Artikel III), liksom en annan (Goonetilleke & Hoffmann, 2009), verifierar att 
arbetstakten påverkar produktionskvaliteten och tiden att utföra uppgifterna negativt. En högre 
arbetstakt riskerar därmed att försämra arbetsresultaten avseende fel, utbyte och kvalitet (Fitts, 
1954) och då ett väl styckat och putsat kött är en viktig lönsamhetsfaktor (McGorry et al., 2003) 
är arbetstakten viktig för företaget. Arbetstakten har också påverkan på hälsan; i en 
laboratoriestudie visades högre arbetstakt ge högre gripkraft och skärkraft (McGorry et al., 2004) 
vilket som tidigare nämnts är en riskfaktor för belastningsrelaterad ohälsa. 

Arbetstakten i styckningsarbete påverkas bl.a. av löneformen, där prestationsbaserad lön på 
grupp- eller individnivå är vanligt förekommande. När arbetstakten granskades (Artikel VII) 
framkom några intressanta resultat: när man vid styckning av skinkor stod vid enkelbord och 
själv valde arbetstakt var arbetspulsen högre än när samma individ stod på en pacelinje och 
utförde samma arbete, men fragmentiserat. Däremot visade sig upplevelsen av stress vara det 
omvända. Skillnaderna kan ha haft flera orsaker: vid egenvald arbetstakt hade man flera tunga 
lyft och en personlig prestationslön samt kanske även önskemål om längre rast, vilket kan ha 
drivit upp arbetstakten och gett den högre pulsen. Vid pacelinjen fanns ingen möjlighet att lämna 
arbetsplatsen under arbetspasset vilket kan ha skapat negativ stress. Vi vet heller inte hur väl 
takttiden var balanserad och hur anpassad den var till de enskilda individernas skicklighet då 
styckarna roterade mellan de olika momenten på linjen. Fynden i våra studier kan synas 
motsägelsefulla; linjearbete upplevdes mera stressande än ackordsarbetet med sin egenvalda 
arbetstakt som dessutom var mera fysiologiskt krävande (Artikel VII); vid ackordsarbete valde 
styckarna själva en högre arbetstakt än den de hade vid linjearbete, något som i Artikel III 
innebar att styckarna inte ansåg sig prestera så väl som de kunde och ville. Den upplevda stressen 
kan ha berott på att arbetstakten inte var optimal för den enskilde styckaren, att de kände sig 
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tvingade in i en för dem olämplig arbetstakt samt att arbetsuppgiften var utarmad och trist vilket 
enligt Krav-kontroll-modellen (här utan att beakta stödaspekten) (Karasek, 1979) ger en passiv 
arbetssituation med negativ och arbetsrelaterad stress. Styckning på enkelbord däremot innebär 
höga krav (både egna och från arbetsledning) och stort beslutsutrymme vilket ger en aktiv 
arbetssituation. Dessutom antyder resultat i Artikel IV att de som arbetade på ackord arbetade på 
en nivå överstigande vad som kan anses hållbart (Louhevaara & Smolander, 2011). Detta stöds 
även av slutsatsen i en review om ackordslön, vilken fann att 27 av 31 artiklar såg att ackord i 
många situationer har en negativ inverkan på hälsa och säkerhet (Johansson et al., 2010). I 
enlighet med Siegrists (1996) modell för balans i arbetet mår vi bäst när vi uppfattar att 
ansträngningen står i rimlig relation till belöningen.  

Utifrån flera arbeten, bl.a. Madeleine, Voigt och Mathiassens (2008), Madeleine & Madsens 
(2009) samt Srinivasan, Samani, Mathiassen, & Madeleines (2014) kan man tolka resultaten som 
att styckare kan behöva möjlighet att över tid utveckla ett gynnsamt och varierat rörelsemönster. 
Dessutom kan det finnas en gräns för hur snabbt arbetsuppgifterna kan utföras utan att medföra 
ohälsa. Ett antagande är att styckare som stannar i yrket, gör det genom att utveckla motoriska 
strategier som skyddar mot uppkomsten av belastningsrelaterade besvär. 

Styckarens arbete, säger Helms Jørgensen och Andersson (2006, s. 228), har tre aspekter: lönen, 
gemenskapen och den moraliska plikten. Ackordet med sin täta koppling mellan arbetsinsats och 
lön, stärker uppfattningen att det bara är för lönen man arbetar. Samma författare skriver att 
man har sett att konflikter med företagsledningen ofta beror på förhandlingar om tidsstudier och 
ackordsbetalning (a.a., s. 197). Detta bör modifieras; vi kan höra många styckare uttrycka en vilja 
att prestera väl och att påverka företagets lönsamhet positivt, vilket ingår i yrkesstoltheten 
(personlig kommunikation med ett flertal styckare under STAR-projektet, 2009-2011). 

Det finns givetvis en gräns för vilken kvalitet kunderna kan acceptera och där är styckarnas 
yrkesstolthet och vilja att producera god kvalitet något företag bör värna om – som en styckare 
uttrycker det: 

”Kvalitet är allt, viktigast av allt. Det angår mig, det är ett hantverk och det ska vara fint det 
man skär ner. I alla fall känner jag det så. Det har jag fått lära mig från grunden [engagerad 
röst] att det ska vara så bra som möjligt.” 

Lönsamheten är beroende av flera faktorer än arbetstakt. Genomflöde nämns ofta inom 
branschen, dvs. att uppfödning, slakt, styckning och annan produktion koordineras med 
efterfrågan och försäljning vilket är en svår balansgång; utbyte och kvalitet på produktionen är 
andra viktiga faktorer. Att kunderna är nöjda med de produkter som produceras är en 
grundförutsättning för att ha avsättning för sina produkter. Varje företag har egna 
förutsättningar att ta hänsyn till varför företag kan samverka med de anställda för att optimera 
produktionen och de anställdas välbefinnande vilket lämpligen görs i företagsspecifika 
experiment med kvalitet och arbetstakt, vilket beskrivs i Artikel III. 
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7.1.4 Hur kan ett interaktivt arbetssätt på olika nivåer bidra till 
arbetsmiljöförbättringar? 

I den här presenterade forskningen beskrivs ett interaktivt arbetssätt där forskare och praktiker 
samarbetade med syftet att ta fram användbar kunskap för både forskare och industri. Graden av 
delaktighet varierade både i projekten och i de studier som genomfördes. De deltagande parterna 
hade delvis samma mål. Industrins mål var tydligt uttalat: en stark och konkurrenskraftig industri 
med en arbetsmiljö som beaktar arbetsmiljökrav. Forskarnas mål var att utveckla och stödja 
industrin i att finna verktyg för att denna ska bli mera hälsosam för dem som verkar där samt att 
främja implementering av dessa kunskaper för att produktionen ska vara lönsam. 

Delaktigheten byggde på tre nivåer: bransch-, organisations- och arbetsplatsnivå. Här kan 
konstateras att participationen fungerade olika väl på olika nivåer59. På branschnivå 
karaktäriserades styrgruppens arbete av en stark dominans av KCF och representanter från de 
företag som ingick. Bransch- och företagsföreträdare med stöd från sina respektive företag och 
dess ledningar var tillsammans med forskarna drivande. Deltagarna från den fackliga 
organisationen, två ombudsmän och en person från förbundsstyrelsen, var mindre aktiva och 
hade svårare att finna tid att medverka i styrgruppsmöten, speciellt mot slutet av 
projektperioden. Den fackliga organisationen medverkade främst vid kartläggningen av 
styckarnas situation (Artikel I). I arbetet kunde skönjas en misstänksamhet mellan parterna som 
troligen inverkade menligt på samarbetet. På organisations- och arbetsplatsnivå sågs ett tydligt 
intresse och engagemang från företagsledningarna vilka involverade anställda i form av 
arbetsledare, utbildare och styckare, dock inte via den fackliga organisationen. Undantaget var 
det företag som behandlas i Artikel I, där hela förändringsprocessen präglades av ett intensivt 
och interaktivt arbete med företag och anställda. Genomförandet skedde med stort intresse och 
delaktighet från både fackliga representanter och enskilda medarbetare (Artikel I).  

Styrgruppens medlemmar, tillsammans med forskarna, definierade projekten, planerade studierna 
och tolkade/diskuterade resultaten. Spridning av resultaten skedde på många olika sätt, bl. a. 
lokalt inom styrgruppens egna företag. Branschen täcktes via KCFs tidning Kött & Chark och på 
deras webbsida60, aktivt deltagande av forskarna i KCFs konferenser (vilka har deltagare från de 
flesta av KCFs medlemmar) samt genom medverkan i hela köttbranschens konferens Chark-SM 
2014. Styrgruppens företagsföreträdare har som en grupp, tillsammans med Eklund, adresserat 
Arbetsmiljöverket angående hur inspektioner genomförs och, som företagsföreträdarna anser, 
hur de behandlar företag inom styckningsbranschen olika. Livsmedelsarbetareförbundets tidning 
Mål & Medel har haft några artiklar om projekten och forskarna har skrivit artiklar i 
vetenskapliga tidskrifter och konferenser med resultat emanerande ur de studier som 
genomförts. 

Enskilda styckares delaktighet var i många fall som respondenter. Förutom att delta i 
fallstudierna verbaliserade de sin vardag som styckare samt beskrev visioner om framtiden. I 
några fall, främst artiklarna III och VIII, var enskilda anställda delaktiga i planeringen och 
genomförandet av studierna. För övrigt var styckarnas participation liten i bägge projekten, vilket 
                                                 
59 Erfarenheter från medverkan i styrgruppens möten och arbete åren 2009-2014.  
60 Källa, hämtad 2015-06-06: http://www.kcf.se/ 
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på ett sätt kan ses som en svaghet. Styckarnas kunskap om sitt arbete kunde ha kunnat utnyttjas 
mer i projekten, men framför allt i företagens interna arbete. Förutsättningarna för att ett 
förändringsarbete ska bli framgångsrikt är bättre om anställda på flera nivåer medverkar. 
Resultaten av förändringsarbetet får därmed potential att implementeras samt bli positivt och 
hållbart (Artikel I) (Beer & Nohria, 2000, s. 29).  

Det faktum att branschrepresentanter samarbetat runt arbetsmiljöförbättringar och delat med sig 
av goda exempel är något helt nytt för denna bransch. Branschen har tidigare medverkat i ett 
forskarstött projekt (Hägg, Vogel, Fröberg, Oxenburgh, & Åslin Hägg, 2007). Detta (BESS) hade 
inte samma bredd eller genomslag i branschen som STAR och SKARP men kan ha banat väg för 
de projekt som refereras här och som haft större bredd och genomslag i branschen. Framgång 
bygger också på att man tar tillvara skillnaderna i forskarnas och praktikernas intressen och 
kompetenser samt att interaktiviteten manifesteras i en tvåvägskommunikation om problem och 
kunskap (Ellström, 2007) vilket ytterligare kan förfinas i kommande projekt. 

I främst utbildningsprojektet (Artikel VIII) fanns en stor bredd av medverkan: forskargruppen 
tog fram underlaget till utbildningen tillsammans med praktiker (erfarna styckare samt 
representant för tillverkning av knivar) och deltog i valideringen av den tillsammans med 
instruktörerna på de medverkande företagen; företagsledningen initierade och stödde 
utbildningen inom anläggningen; arbetsledaren skapade tid och andra resurser för 
genomförande; instruktörer gick utbildning i handhavande av utrustningen och materialet samt 
samverkade med styckarna och arbetsledarna för att störa produktionen minimalt, samt styckare 
som genomförde utbildningen med stort intresse och även entusiasmerade kollegor. Som den 
första svenska utbildningen i knivskärpa samlade den kunskap och lärdomar från knivtillverkare, 
knivanvändare, forskare och ergonomer från franskt och kanadensiskt material (CINBIOSE 
UQAM, 2008; Vézina, 1999). De utförda utbildningarnas framgång låg i att de mötte styckarna 
där de var, på deras arbetsplatser och erbjöd dem en utveckling i sin knivhantering på deras egna 
villkor utan att hota deras yrkeskunskap. För en spridning av projektet krävs att svenska 
styckningsföretag utnyttjar det befintliga utbildningsmaterialet och applicerar det i sin egen 
verksamhet, anpassat till de egna villkoren. Upplägget med en bred participation, som i SKARP, 
innebär bl.a. att dra lärdomar från ett mindre lyckat kanadensiskt projekt inom kycklingindustrin. 
Det som brast i det projektet var informationen om utbildningen i hela företaget, att för få 
fackliga företrädare och företagsrepresentanter var engagerade samt att för litet fokus var på 
produktionskonsekvenser av utbildningen (Antle et al., 2011). För forskare inom ergonomi 
innebär det bl.a. en efterfrågan på att hantera krav på ökad hälsa och organisatorisk prestanda 
samtidigt som man ska behärska flera olika roller med bred kompetens och erfarenhet (Eklund 
& Karltun, 2012). Utmaningen att i ett interaktivt arbete samtidigt tillfredsställa dessa olika krav 
(a.a.) är också ergonomins utmaning: att tydliggöra för företag att där de anställda engageras, 
optimeras deras hälsa (Knudsen, Busck, & Lind, 2011) likväl som produktiviteten (van Eerd et 
al., 2010), vilket även framkommer i den forskning som denna avhandling baseras på (Artikel II, 
III, IV, VII). Den interaktiva processen som arbetsmetod visade sig vara en framgångsfaktor i 
arbetet med att genomföra förbättringar (Artikel I) vilket stöds av tidigare forskning, t.ex. Cole 
m.fl. (2005). Vi fann att de förändringar som genomfördes till stor del tog hänsyn till synpunkter 
från de anställda och deras representanter, samtidigt som företagets behov i produktionen blev 
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tillfredsställt. Vår forskning bekräftar empirin för att ett participativt förhållningssätt i företagets 
arbetsmiljöarbete kan förbättra inte bara de anställdas arbetsförhållanden (Artikel I) utan även 
företagets lönsamhet (Artikel III).  

När förbättringsarbete startas bör styckarnas egen kunskap om sin arbetsmiljö och deras 
engagemang utnyttjas för att resultaten ska bli goda och hållbara (Artikel I). För att minska den 
fysiska arbetsbelastningen bör man ha en systemsyn där individuella, tekniska och 
organisatoriska faktorer adresseras och arbetet sätts i sitt sociala och organisatoriska 
sammanhang (Wilson, 2005, s. ix).  

Slutsatsen kan därmed vara: att genomföra förändringar i arbetsmiljön sker bäst genom att 
involvera anställda på alla nivåer samt att samverka med andra företag i branschen. 

7.2 Metoddiskussion 
Den participativa och interaktiva ansatsen i projekten var ett medvetet val eftersom forskningen 
hade som mål att inte endast främja akademin, utan även att rikta sig till hela styckningsindustrin. 
Vidare skulle forskningen bedrivas tillsammans med branschen mot ett delvis gemensamt mål. 
Att detta gjordes på lika och jämställda villkor var viktigt. Vid sista styrgruppsmötet uttryckte 
också deltagarna sin tillfredsställelse med såväl process som resultat av projekten, som pågått 
under sex år. 

Vid två av studierna (Artikel III och IV) innebar det faktum att de utfördes i reell miljö och 
under produktion vissa problem och att de inte kunde utföras helt enligt intentionerna. Hade 
dessa studier genomförts i laboratorium hade de kunnat kontrolleras på ett helt annat sätt, dock 
hade deras relevans inte varit lika tydlig.  

Planen för studien av lönsamhet under olika arbetstakter (Artikel III) var att genomföra den på 
både gris- och nötkött. Sista dagens insamlande av data på gris (kvalitetsfokus) innebar att 
datainsamlingen genomfördes, men pga. sjukdom och annan frånvaro kunde inte dessa resultat 
användas. Insamlingen av data på nötkött kunde däremot genomföras enligt plan och kvaliteten 
på genomförandet av studien möjliggjordes till stor del tack vare företagets kvalitetsansvarige 
som gjorde alla kvalitetsbedömningar och att vi kunde använda företagets programvara för 
beräkning av utbyte. Vid analys av resultaten jämfördes utfallen i olika fokus vilket innebar att 
vår förklaringsmodell för ekonomi och kvalitet bekräftades och att orsakssambanden därmed 
tydliggjordes. Ska studien reproduceras, måste de värden som det aktuella företaget använder för 
kvalitet och utbyte nyttjas. Detta skulle kunna utföras som Evolutionary Operations (EVOP) 
(Box & Draper, 1969) där operatörerna under pågående produktion varierar en eller två 
försöksfaktorerer mycket lite. Tanken är att man gradvis (”evolverande”) och succesivt skall 
finna allt bättre inställningar. 

Studien av fysiologiska krav och därmed hållbarhet i styckningsarbete var viktig att utföra. Med 
bakgrund i branschen fanns en djup inblick i arbetets krav, vilka diskuterades med olika 
företrädare i branschen men också med forskare (främst Hägg). Diskussionen gällde hur 
individens lämplighet för yrket kan bedömas. Hittills har detta inte kunnat göras. Med den studie 
som presenteras i Artikel IV kan en svensk diskussion startas om hur arbetskrav och 
individförmåga kan värderas och förenas samt hur samhälle, företag och individ kan agera för att 
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främja ett hållbart arbetsliv som styckare. Den metod som valdes i fysiologistudien 
(pulsmätning), var delvis ett bekvämlighetsval, men anses effektiv för grupper (Westerterp, 
2009), vilket var vad som eftersträvades. Att mäta energiförbrukning kan vara komplicerat 
(Margolis, Rood, Champagne, Young, & Castellani, 2013) och den metod som anges som ”gold 
standard” (kalorimetri eller doubly labeled water method) är fortfarande dyr (Melanson, 
Freedson, & Blair, 1996) och alla de tre senast nämnda artiklarna anser att pulsmätning är 
tillfyllest för mätning på gruppnivå. Åstrand, som ägnat ett vetenskapligt liv åt fysiologin, anger 
att belastningen i arbete ska uttryckas som procent av individens maximala aeroba förmåga 
(Åstrand et al., 2003, s. 435), vilket gjorts även här. I klassiska studier har man använt 
syreupptagning med Douglassäck (Douglas, 1911); i de mätningar som gjorts inom ramen för 
denna avhandling har en enklare metod med en portabel pulsmätare använts. Det gjordes då det 
var viktigt att få mätdata på så många styckare som möjligt och att styckarna skulle störas 
minimalt i sitt arbete (Åstrand et al., 2003, s. 507). Av samma orsak, att få så många deltagare 
som möjligt, valdes ett submaximalt test tillsammans med en biologisk kalibrering istället för ett 
maximalt konditionstest. Med dessa val nåddes majoriteten av styckarna på de tre anläggningar 
som genomförde studier; det hade varit önskvärt med flera deltagande styckare men det hade vi 
inte tillgång till. Metodfelet i testet gör att resultaten framför allt ska ses på hela gruppen. 
Studiens styrka ligger i att den genomfördes i reell miljö i relevant arbete och av styckare, vilket 
gör den unik. För att få en representativitet för yrkesgruppen styckare i Sverige, bestod de 
ingående företagen av en stor, en medelstor och en liten anläggning, lokaliserade från norr till 
söder. Resultaten kan användas för ett fortsatt arbete med att förbättra styckares 
arbetsförhållanden. 

I studien om knivskärpa (Artikel II) valdes knivarna utifrån erfarenheter från flera 
styckningsanläggningar. På den första anläggningen där vi försökte genomföra studien måste den 
avbrytas; här kände sig inte styckarna bekväma med valet av knivform och flera knivspetsar bröts 
av. Dock kunde studien genomföras med ett annat företag och vi blev endast marginellt 
försenade. Totalt ingick tolv styckare från två företag, vilka alla var bekväma med den av oss 
valda knivformen.  

Vid mätning av knivskärpa och skärmotstånd, liksom i utbildningsprojektet användes en både 
vetenskapligt validerad (McGorry et al., 2003; McGorry et al., 2005b) och kommersiellt använd 
mätare (Anago). Under arbetets gång hade vi ett flertal kommunikationstillfällen med 
utvecklaren/tillverkaren av maskinen för att säkerställa dess funktion och att resultaten tolkades 
korrekt. 

7.3 Forskningskvalitet 
Forskningsfrågorna bestämde forskningsstrategin (Yin, 1994, s. 4-9). I Artikel V var det viktigt 
att kontrollera både köttets/fettets beskaffenhet liksom temperaturen, varför experiment var ett 
självklart val. För att undersöka styckarnas syn på en förändring (Artikel I) och arbetsledarnas 
syn på sin arbetssituation (Artikel VI) var däremot en enkät respektive intervju valen. Fallstudier 
var lämpligast där forskningsfrågorna var hur vass kniven var (Artikel II); hur påverkar 
arbetstakten (Artikel III och VII); hur ansträngande är styckningsarbetet (Artikel IV); hur utforma 
en utbildning i knivskärpa för styckare (Artikel VIII). 
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För att uppfylla kvalitetskraven i en fallstudie krävs enligt Yin (1994, s. 33-38) fyra kriterier, vilka 
beskrivs i nedanstående punkter: 

• Begreppsvaliditet: att använda flera källor och en logisk förklaringsmodell samt utnyttja 
nyckelpersoner som granskar resultaten. 

 Studierna genomfördes på fyra företag (HKScan, Visby slagteri [genom 
Svenskt Butikskött], Dalsjöfors Kött, Nyhléns Hugosons) och i 
samarbete med totalt nio anläggningar (tre för HKScan, de tre övriga 
ovan nämnda samt Dalsjöfors slakteri, KLS Ugglarps och Svenskt 
Butikskött).  

 De modeller som användes för analys (Artikel III) var gängse i 
branschen. 

 Styrgruppen medverkade vid planeringen av studierna samt vid 
granskning och validering av resultaten. 

• Intern validitet: att jämföra mönster, bygga förklaringsmodeller och påvisa 
orsakssamband.  

 För Artikel I genomfördes enkäter på tre anläggningar med 247 
styckare och nio arbetsledare. Processer och resultat jämfördes. 

 En modell för att förstå komplexiteten i lönsamhet inom styckningen 
diskuteras där både intäktsbortfall och produktionskostnader beaktas 
på ett delvis nytt sätt. 

• Extern validitet: ger svar på om resultaten är generaliserbara bortom de företag där 
studien genomförts. Syftet är att skapa och/eller utveckla och generalisera teorier. 

 Styckningen vid studierna i reell miljö bedrevs på ett inom branschen 
vanligt sätt samt på fyra olika företag. Majoriteten av styckarna på 
dessa företag medverkade varför dessa kan anses representativa för 
gruppen styckare. 

 Forskningen påvisade att en arbetstaktsänkning kan vara ekonomiskt 
lönsamt för företagen och förbättra arbetsmiljön eftersom 
lönekostnaden är en mindre del i den totala produktionskostnaden. 
Forskningen har därför föreslagit att företagen ska göra egna 
experiment med kvalitet och arbetstakt för att optimera produktionen 
och de anställdas välbefinnande. 

• Reliabilitet: besvarar frågan om studien kan upprepas. 

 Studierna föregicks av noggranna protokoll och är ingående beskrivna.  

För att erhålla tillämpbar och relevant kunskap genomfördes studier som branschen efterfrågade 
och de genomfördes i en reell miljö där stor vikt lades vid minimal påverkan från forskarnas sida. 
Den interaktiva modellen gav tillträde till arbetsplatserna, något som annars kan vara svårt att 
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erhålla. Författarens bakgrund som styckare och ergonom inom företagshälsovård gav ytterligare 
access genom tillgång till ett stort kontaktnät. Förståelsen för begrepp, problematik och 
styckarens vardag skapade närhet och förståelse samt underlättade kommunikation på flera 
organisatoriska nivåer. Detta förtydligades och balanserades genom diskussioner inom 
forskargruppen och styrgruppen. 

Studier av styckning i reell miljö har problem med reliabilitet i strikt mening då det är omöjligt att 
upprepa alla variabler i studier där styckat kött används. För att visa på komplexiteten och 
svårigheter man kan uppleva vid studier i reell miljö kan nämnas de två tillfällen då studierna inte 
kunde genomföras som planerat. I kvalitets- och utbytesstudien för Artikel III var som tidigare 
nämnts planen att duplicera studien på nötkött med griskött, men av orsaker utanför vår kontroll 
(sjukdom och annan frånvaro) kunde sista mätningen på griskött inte genomföras varför data på 
griskött inte kunde användas. Första försöket i knivskärpestudien (Artikel II) avbröts då 
styckarna vid det företaget inte klarade av att använda de av oss valda knivmodellerna utan ett 
annat företag fick engageras. Här genomfördes studien i sin helhet. 

Under arbetets gång erhölls ett resultat värt att nämnas särskilt: arbetet i de interaktiva 
forskningsprojekten STAR och SKARP har förbättrat samarbetet i vissa arbetsmiljöfrågor 
mellan företag i branschen, har stärkt deras tilltro till forskning och hur forskningen kan bidra till 
branschens utveckling och även visat på branschens potential för både arbetsmiljö- och 
ekonomiska förbättringar. Vidare har projekten stärkt samarbetet mellan Arbetsmiljöverket och 
branschen. 

Deltagarna från industrin i styrgruppen för projekten har uttalat sig om projektens process, 
samarbetet samt de resultat som uppnåtts. Några röster: 

”Samarbetet mellan industrirepresentanterna och forskargruppen har varit utmärkt. Vi har tagit 
fram ett antal goda exempel som är fritt tillgängliga för alla. Utbildningsprogrammet i 
knivskärpa, SKARP, har potential att förbättra både arbetsmiljö, hälsa och lönsamhet för 
branschen och dess anställda”. Å. Rutegård, styrgruppernas ordförande och förre VD i 
KCF. 

”I båda dessa projekt, STAR och SKARP, har stödet från våra forskarkompetenser på ett 
avgörande sätt bidragit till att branschen på ett strukturerat sätt kunnat uppfylla kraven på en 
bättre arbetsmiljö för styckningsverksamheten. Forskarteamet fungerade som en värdefull 
katalysator för samlande och utvärdering av både teoretisk och praktisk kunskap inom området. 
Särskilt viktigt har arbetet med kniven som arbetsredskap varit”. L. Claesson, HR Senior 
Advisor, HKScan AB. 

”Dalsjöfors Kött vill ge en feedback på ett väl förberett och utfört projekt [SKARP]. Detta 
projekt har skapat en förståelse, delaktighet och engagemang till individen, i hans arbetsmiljö. 
Tack vare projektet kan vi nu utbilda ny personal och styra mot en bättre arbetsmiljö.” N. 
Ambjörnsson, styckningschef, Dalsjöfors Kött, Göteborg. 

Ett fortsatt samarbete med forskningen kan ge ytterligare kunskap för hållbart styckningsarbete 
och hållbar produktion. 
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8 Praktiska implikationer 

”Vad bör göras?” 

Denna avhandling visar att för att skapa bättre hållbarhet i industriellt styckningsarbete kan flera 
åtgärder genomföras från flera aktörer. 

8.1 Samhälle  
Arbetsmiljöverkets ansvar är att bevaka att lagstiftning och regelverk följs. Myndigheten har 
möjligheter att ställa krav på industrin så att arbetet kan bedrivas på ett säkrare sätt, som t.ex. i 
kraven på ”Sex-timmars”.  

Då styckning är ett hantverk finns behov av en utbildning. Den som har funnits inom 
gymnasieskolan har enligt branschföreträdare inte klarat av att förbereda eleverna tillräckligt väl 
för arbetet. Däremot har de företag som genomfört lärlingsutbildningar i egen regi och med stöd 
från Arbetsförmedlingen visat goda resultat (Lundbladh, 2012)61. Samma sagesperson önskar 
mera stöd från samhällets sida. Kontakter med branschen i SKARP-projektet indikerar att en 
pedagogik baserad på interaktivitet mellan lärare och individ fångar individernas intresse och 
engagemang. Engagemanget fördjupas genom att lärandet är praktiskt: ”learning by doing” (Artikel 
VIII). Som grund för all inlärning ligger individens egen aktivitet i att tillgodogöra sig kunskap 
och handgrepp (Knowles, 1980).  

8.2 Industri 
Hållbarhet i svensk styckningsindustri bör stå på flera ben: ägare, organisation, anställda och 
kunder. Avhandlingens fokus ligger på vad företagen kan göra för att de anställda ska ha en god 
arbetsmiljö samt ha resurser och engagemang för att bidra till företagets lönsamhet. Vad 
företaget i övrigt kan göra för att attrahera kunderna med sina produkter ligger utanför denna 
avhandling men är givetvis viktigt. 

Under STAR- och SKARP-projekten har vi på vissa företag mött inhyrda styckare, vilket har 
både för- och nackdelar jämfört med anställda styckare. Att förlita sig på bemanningsindustrin 
ger en god flexibilitet för företaget då bemanningen kan förändras med kort varsel. Däremot har 
det visat sig att den inhyrda personalen har svårt att kommunicera direkt med arbetskamrater 
och arbetsledning då den oftast inte är svensktalande, vilket försvårar det interna kvalitets- och 
utvecklingsarbetet och därmed blir en riskfaktor för företagets lönsamhet (Bergström & Styhre, 
2010). Inhyrd personal har liten eller ingen förankring på orten och saknar kanske engagemang i 
företaget. Företag med en långsiktig relation och uttalade utvecklingsplaner med den enskilde 
anställde kan ge stabilitet och konkurrensfördel (Bergström & Styhre, 2010; Håkansson, 1995, s. 
196). Livsmedelsarbetareförbundets tidning Mål & Medel har haft flera reportage (11/2014; 
1/2015; 2/2015) om bemanningsföretagen inom styckningsbranschen. En enkät bland 
klubbordföranden visar en minskning av bemanningspersonal till förmån för utbildning av egen 

                                                 
61 Personlig kommunikation, platschef A. Lundbladh, KLS Ugglarps 
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personal och/eller anställning av tidigare inhyrda styckare. Rekryteringssvårigheterna måste även 
förstås i ett samhälleligt sammanhang där anställda kräver mer av sitt arbete än lönen (Gallie, 
1998, s. 205). Branschen behöver analysera framgångsfaktorer i andra branscher och se hur de 
kan appliceras inom styckningsbranschen. Styckare är precis som de flesta intresserade av att 
utvecklas i sitt arbete, få uppskattning och lära nytt i en utvecklande och god arbetsmiljö. 
Branschen behöver anställda som är villiga och kapabla till flexibelt tänkande och agerande och 
de anställda behöver arbetsgivare som ser dem som individer och inte endast som ett kollektiv. 
Företag som bygger goda arbetsmiljöer där de anställda trivs och utvecklas ger förutsättningar att 
utföra arbete med god kvalitet. Det ger också en god bas för lönsamhet. 

Industrin kan minimera de fysiska kraven på individen i arbetet genom att organisera och 
tekniskt utforma arbetet så att styckningsuppgifterna blir mera varierade och arbetstyngden 
minskas. Organisatoriskt kan detta ske via första linjens chef – arbetsledaren – som ges 
handledning och stöttning i sin egen grupp (Denis, Langley, & Rouleau, 2010) (Artikel VI), samt 
med ett gruppbaserat arbete där alla anställda får inflytande över sin arbetssituation (Tyler & De 
Cremer, 2005) (Artikel I). Ett ensidigt arbete kräver inte bara arbetsrotation utan hellre 
arbetsutvidgning, dvs. inte bara mellan arbetsuppgifter med likartat innehåll utan också genom 
att flera olika arbetsuppgifter förs samman och att arbetet ingår i en större del av 
produktionsflödet (Arbetsmiljöverket, 2012), vilket ger varierande både fysiska och mentala krav. 
Att använda styckare med god arbetsteknik som förebilder och instruktörer för yngre och mera 
oerfarna styckare fungerar, det utvecklar yrkesrollen och är kostnadseffektivt (Artikel VIII). I 
interna utbildningar säkerställs att alla styckare ges möjlighet att på egna villkor lära sig god 
knivhantering och en lämplig arbetsteknik då lärande är individuellt och tar olika lång tid för 
olika individer. Alla styckare bör i första hand lära sig att uppnå och behålla god knivskärpa, dvs. 
träning i att slipa, polera och ståla kniven, eller i andra hand förses med vassa knivar (Artikel II). 
Träning i arbetsteknik bör individualiseras för att få god effekt och videofilmning är ett beprövat 
hjälpmedel (Vogel & Hägg, 2003). En av dess fördelar är att det kan ges tydlig återkoppling på 
vad som är bra och vad som kan förbättras. 

Andra viktiga faktorer när det gäller att förebygga belastningsskador inom branschen är tids- och 
tempoaspekter. Som vi har konstaterat är många av arbetsuppgifterna inom styckningen av 
karaktären ensidigt upprepade och monotona (Artiklar I-IV). Att det är riskfaktorer för 
belastningsskador är väl belagt genom forskning (Arvidsson et al., 2012; Bao et al., 2009; 
Nordander et al., 2013). En grundläggande förebyggande insats är därför att göra 
arbetsuppgifterna mindre ensidiga och monotona (Hägg, Vogel, Fröberg, Oxenburgh, Åslin 
Hägg, 2007, s. 59), något som behandlas i Artikel I. 

Tekniskt kan arbetstyngden minskas på ett flertal sätt: individuell anpassning av arbetshöjd med 
hjälp av hydraulik; tekniska lösningar för att eliminera lyft och annan hantering av kött; elektriska 
knivar i fler arbetsmoment samt att utveckla nya hjälpmedel för tunga moment liknande de som 
idag finns för att dra bogben och bäckenben är några förslag. De system som möjliggör styrning 
av produktionen måste också bli bättre på att tillvarata styckarnas behov av 
belastningsergonomiskt gynnsamma arbetsplatser (Artikel IV). 
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Vid mätning av arbetets fysiologiska krav befanns majoriteten av styckarna arbeta över en nivå 
som kan anses hållbar (Artikel IV). Idag är det en fråga för individen om denne ska orka sitt 
arbete som styckare, både på kort och på lång sikt. Till viss del är det sant; alla har ett eget ansvar 
för sin hälsa. Dock fråntar det inte arbetsgivaren ansvaret att bedriva sin verksamhet på ett sätt 
som förebygger ohälsa samt att ha en god arbetsmiljö (Svensk Författningssamling, 2011, §1). I 
lagtexten står även att arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och 
den sociala och tekniska utvecklingen i samhället (egen kursivering, a.a., § 2) samt efter människors 
psykiska och fysiska förutsättningar. Hur det ska tolkas blir i praktiken en fråga om ekonomiska 
möjligheter för det enskilda företaget.  

Enligt författarens mening kräver hantverket styckning både fallenhet och fysisk kapacitet för att 
arbetet ska vara hållbart för individen. Det betyder bl.a. att anställa personer med rätt 
förutsättningar för arbetet (selektion) och att individen under sin anställningstid sköter sin hälsa 
(se 4.1). Vid anställning görs idag en medicinsk nyanställningsundersökning, denna kan 
kompletteras med Medicinsk Kontroll vid Ergonomiskt Belastande Arbete - MEBA62 som även 
bör vara en del av ett systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2008) samt med 
konditionstest som kalibreras med RAS. 

När personens RAS av ålder, sjukdom eller andra skäl inte längre kan anses vara på en hållbar 
nivå (dvs. >30 RAS), bör anpassning av arbetet eller arbetsuppgifterna göras, eller omplacering i 
samråd med individen vidtas.  

Företag har möjlighet att främja hälsa genom framför allt god arbetsmiljö men även genom 
åtgärder som de anställda kan nyttja på sin fritid.  

8.3 Individ 
Att arbeta som styckare kräver god fysik och man behöver även upprätthålla sin fysik under sitt 
yrkesverksamma styckarliv. För ett hållbart arbete är arbetstekniken grundläggande. Att ”bli vän” 
med sin kniv, som någon styckare uttryckt det, betyder att alltid kunna arbeta med en vass och 
för uppgiften lämplig kniv. Även om företaget har central knivslipning så måste den enskilde 
kunna vårda sin kniv med polering och stålning. Arbetsteknik innebär också att arbeta 
ekonomiskt med sina krafter samt att beakta arbetsställningar och arbetsrörelser.  

Som anställd har man också ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö, påpeka brister och 
medverka i förbättringsarbete. Det kan göras genom att arbeta med sin egen arbetsteknik och 
knivskärpa, genom att dela med sig av egen kunskap samt att vara uppmärksam på goda 
exempel. 

 

                                                 
62 Källa, hämtad 2015-06-06: http://fhvmetodik.se/metod/meba/ 
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9 Slutsatser 

”Nothing's ever easy as long as you go on living.” Marilyn Monroe (1926-1962) 

Styckningsarbete innebär en hög fysiologisk belastning. Enligt arbetsskadestatistiken är risken för 
arbetsskador hög, varför arbetsmiljöförbättrande åtgärder för styckare är angelägna. Den 
enskilde styckarens hållbara anställning och styckningsföretagens hållbara produktion stärks i de 
fall då arbetsmiljöförbättringar hanteras med ett holistiskt arbetssätt integrerat med 
produktivitets- och kvalitetsaspekter i produktionen. Genom ett sådant holistiskt arbetssätt 
främjas styckarnas engagemang i arbetet, deras vilja och förmåga att prestera kvalitet och utbyte, 
samt tillvaratas deras vilja att medverka i förbättringsarbete.  

Avhandlingens övergripande syfte är att identifiera och utvärdera arbetsmiljöförbättringar som 
styckningsföretag och deras styckare i samverkan och under beaktande av systemeffektivitet kan 
vidta. 

De viktigaste sådana möjliga arbetsmiljöförbättringsåtgärderna är: 

• Att ge styckare förutsättningar för att kunna arbeta med en vass kniv genom tillgång till 
vassa knivar samt utbildning och fortbildning i knivskärpa. 

• Att bedriva styckningsarbete så att den fysiska arbetsbelastningen på individnivå inte 
överstiger 30 RAS.  

• Att finna en arbetstakt där precisionen/lönsamheten stärks och de anställdas långsiktiga 
hälsa beaktas och stärks.  

• Att involvera personal på alla nivåer vid förändringsarbete.  

Det andra syftet, att ge ett tillämpbart kunskapsbidrag till branschens framtida 
arbetsmiljöutveckling, besvaras sålunda: 

• Avhandlingen konfirmerar styckarnas egen bild av kniven som det viktigaste redskapet i 
arbetet. Knivskärpa är ett medel att förbättra kvaliteten på produkterna samt att minska 
belastningen på styckarna, vilket företag och deras anställda styckare ytterligare kan 
utveckla. Ett individuellt anslag med användning av knivskärpemätning kan förstärka 
styckarnas intresse för utbildningen vilket i sin tur är en förutsättning för dess 
genomförande.  

• Avhandlingen visar att polering av kniveggen är en snabb och effektiv åtgärd för att få 
upp knivskärpan. Med polering kan kniven bli vassare än med slipning och dess livslängd 
förlängas och därmed minskar kostnaderna för knivslitage samtidigt som 
belastningsskaderisken minskar. 

• Avhandlingen visar att styckares arbetssituation främjas av variation i arbetet som t.ex. 
minskad belastning genom att knivarbetet delvis ersätts av andra arbetsuppgifter. 
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• Avhandlingen visar att ökad arbetstakt försämrar kvalitet och utbyte samt företagens 
lönsamhet. 

• Avhandlingen påvisar fördelar med samarbete mellan styckningsföretag i 
arbetsmiljöfrågor. 

• Branschens samarbete med forskningen gav kunskap till gagn för branschen.  
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10 Framtida forskning 

I avhandlingen sista kapitel ger projektresultaten anledning att diskutera möjligheter för 
fortsatt forskning. 

En samverkan mellan företag i branschen där de inte konkurrerar med varandra genom en dålig 
arbetsmiljö, utan istället skapar vinna-vinna situationer genom att sprida sina goda 
arbetsmiljölösningar till varandra, kan förbättra hela branschens konkurrenssituation på 
arbetsmarknaden såväl som på den internationella produktmarknaden. Hur sådan 
attitydförändring kan stödjas i en bransch är en viktig forskningsfråga. 

Det vore av intresse och värde för både bransch och forskning att beforska hur 
arbetsmiljöaspekter integrerat med produktivitets- och kvalitetsaspekter på produktionen 
tillsammans kan ge både hållbara anställningar och hållbar produktion i styckningsarbete. 

Den svenska lagstiftningen kan behandla fysiska krav på individen på samma sätt som den 
behandlar t.ex. kemiska hälsorisker, buller och vibrationer. Detta skulle kunna ske genom att 
formulera rekommendationer för RAS, vilka kan följas upp med hjälp av en redan befintlig 
föreskrift: Medicinska kontroller i arbetslivet (Arbetsmiljöverket, 2005b). Hur dessa 
rekommendationer ska utformas är en fråga för framtida forskning. 

Arbetsteknik är en viktig del av styckares arbete, vilket diskuterats men inte studerats vare sig i 
STAR- eller SKARP-projekten. Andra forskare t.ex. Madeleine, Voigt och Mathiassen (2008) har 
behandlat det i termer av erfarenhet. Om god arbetsteknik skyddar mot WRMSD finns två 
frågor vilka vore intressanta att studera djupare: Vad är god arbetsteknik inom styckning? Hur 
kan den läras ut? 

Med ett avstamp i utbildningsprogrammet SKARP vore det intressant att se vilket avtryck detta 
har satt i att uppnå och behålla knivskärpa hos de företag som använder programmet. Dessutom; 
kan en utbildning i arbetsteknik (med videofilmer framtagna i reell miljö) ha en positiv påverkan 
på styckares risk för belastningsrelaterad ohälsa? Därför föreslås en utvärdering av 
utbildningsprogrammet SKARP där bl.a. dessa frågor ställs: Vilken påverkan har denna insats på 
individnivå (belastningsrelaterad ohälsa, knivskärpa och arbetsteknik)? Vilken påverkan har 
denna insats på företaget (kostnader för ohälsa, knivförbrukning och knivhantering samt 
påverkan på kvalitet och utbyte)?  

I projekten har frågan om temperatur diskuterats, både köttets och omgivningens, men även 
styckarens handtemperatur. Vi vet att när människokroppen kyls ner så strävar den efter att i 
första hand behålla kroppstemperaturen centralt (i bålen) samt i hjärnan, vilket innebär att fötter 
och händer och därmed fingrar kommer att få en lägre temperatur. Från annan forskning vet vi 
även att dexteriteten63 sjunker då fingrarnas temperatur sjunker. Vi kan därför anta att styckare 
som arbetar i kyla har en försämrad motorik och därmed presterar sämre både kvantitativt men 

                                                 
63 Källa, hämtad 2015-06-06: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/49/254.html Skicklighet, 
färdighet, händighet.  
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även kvalitativt än vad de skulle göra om de kunde behålla en god hand- och fingertemperatur. 
Hur skulle detta kunna uppnås? Vilka företagsekonomiska och individeffekter skulle uppnås? 
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Tack! 

Med några sista ord vill jag på min väg vidare lämna några tack till alla de jag mött under resan 
mot avhandlingen och som möjliggjort den. Det har inte varit bara arbete, jag har haft roligt på 
vägen också!  

Först och främst min huvudhandledare Jörgen Eklund utan vars outtröttliga stöd och 
engagemang, outtömliga kunskapsbank och positiva tro på mig sporrade till mer än jag trodde 
var möjligt och entusiasmerade inte bara mig utan alla som deltog i våra projekt.  

Johan Karltun, reskamrat genom Sverige, Danmark och Frankrike, alltid vänlig, alltid 
uppmuntrande och frikostig med kunskap. Göran Hägg som följt mig ända sedan jag började 
ställa forskningsfrågor.  

Inga-Lill Engkvist med spjutspetsfrågor. Alla de anonyma referees som bidragit med frågor som 
vässat artiklarna och Jens Wahlström som kom med konstruktiv kritik vid slutseminariet. 

AFA Försäkring som gav anslag till vår forskning och Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap (FAS), som beviljade ett resestipendium till Nya Zeeland. 

Alla styckare och företag som medverkat i projekten. Företagen öppnade sina dörrar för vår 
forskning och de, styckare och andra anställda, delade med sig av erfarenhet och kunskap. Tack 
också till hela styrgruppen för STAR och SKARP, till Kött och Charkföretagen och där främst 
till Åke Rutegård. 

Anette Karltun som tillsammans med Johan gav värme, vänlighet och vila. 

Alla förutvarande och nuvarande doktorandkollegor på enheten för ergonomi för fika, skratt och 
engagerade samtal om forskningen, livet och sånt.  

Alla forskarkollegor på enheten. Alltid lika generösa med er tid, kunskap och erfarenhet. Den 
kultur som frodas på ergonomienheten borde vara ett föredöme för flera!  

Sven-Göran Eriksson, statistiker med kunskap och integritet. 

Acko Carlson, alltid supportativ, inte bara när det gällde IT. Mats Hedlund, vaktmästare som 
möblerade, skickade, hjälpte och underlättade. 

KTH-biblioteket letade upp annars bortglömda artiklar och skickade dem och de böcker jag 
behövde hem till mig. Här finns Sveriges bästa, snabbaste och trevligaste bibliotekarier.  

Vänner och kollegor i Nya Zeeland, främst David Tappin, Stephen Legg och Kirsten Olsen som 
öppnade sitt hem, visade mig landet, guidade till den Nya Zeeländska slakteribranschen och 
muntrade upp när jag låg på sjukhus.  

SJ som genom alla år och med minimalt (sic!) med förseningar transporterade mig mellan Vara 
och Flemingsberg, och Försäkringskassan som hade hjärta och stöttade när jag behövde det. 

Lotta Juliusson som gav mig Stockholmskt husrum, givande och intressanta samtal och vänskap 
därtill.  
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Annika, min käraste syster och korrekturläsare. De språkgrodor som finns är verkligen inte 
hennes fel, dem står jag för själv.  

Andra ”Friends-and-Relations” som trott på mig, ingen nämnd och ingen glömd. 

Mina fantastiska barn Axel och Sonja. 

Och förstås, Lassemannen som alltid finns där med kärlek och perspektiv. 

 

- Jag gjorde det 

 

Snäppetorp, den 10 juni 2015 
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Styckarnas arbetssituation 
 

 

 

 

 

Frågeformulär för utvärdering av 
”6-timmarsprojektet”  

vid Scan i Linköping (Kristianstad och Skara) 

december 2008 
 

Vi ber dig att svara på dessa frågor för att vi ska kunna utvärdera de åtgärder som 
har genomförts på din arbetsplats inom ”6-timmarsprojektet” och vad dessa har 
medfört 

Enkäten är anonym och några enskilda individers svar kommer inte att kunna 
urskiljas vid presentation av resultatet. 

 
 

Svara med de alternativ som du tycker bäst passar in även om det kanske inte 
passar exakt. 

 
 

Har du frågor angående enkäten är du välkommen att ringa  
Johan Karltun tfn 036-10 16 30 

 
 
 

Forskargruppen i projektet ”Styckarnas arbetssituation” 
 Jörgen Eklund Inga-Lill Engkvist Johan Karltun 
 KTH LiU JTH 
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1. Hur länge har du arbetat som styckare? 
 

  _______ År ________ Månader 

 

2. Är du anställd av Scan eller inhyrd och anställd av annan arbetsgivare? 
 

 1  Scananställd  2  Inhyrd 

 

3. Arbetar du heltid eller deltid? 
 

 1  Heltid  2  Deltid → Antal timmar per vecka __________________  

 

På din arbetsplats har ”6-timmarsprojektet” fått resultatet att ett nytt arbetssätt införts för att minska 
riskerna för besvär och skador av arbetet. Det nya arbetssättet består av bl.a. av arbetsrotationen 
mellan olika arbetsplatser och arbetsschemat med ändrade längder på arbetpass och pauser.  

Följande frågor gäller detta nya arbetssätt. Kryssa för ett lämpligt alternativ. 

4. Vad tycker du om det nya arbetssättet jämfört med det gamla? 
Mycket 
sämre Sämre Något 

sämre Oförändrat Något 
bättre Bättre Mycket 

bättre 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Vad tycker dina arbetskamrater om det nya arbetssättet jämfört med det gamla? 
Mycket 
sämre Sämre Något 

sämre Oförändrat Något 
bättre Bättre Mycket 

bättre 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Vad tycker din arbetsledare om det nya arbetssättet jämfört med det gamla? 
Mycket 
sämre Sämre Något 

sämre Oförändrat Något 
bättre Bättre Mycket 

bättre 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Hur fysiskt trött (trött i kroppen) känner du dig efter ett arbetspass?  
Inte alls trött        Totalt utmattad 

          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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8. Hur upplever du din fysiska trötthet med det nya arbetssättet jämfört med det gamla? 
Mycket 
större Större Något 

större Oförändrad Något 
mindre Mindre Mycket 

mindre 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

9. Hur mentalt trött (trött i huvudet) känner du dig efter ett arbetspass? 
Inte trött alls       Totalt utmattad 

          

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10. Hur upplever du din mentala trötthet med det nya arbetssättet jämfört med det gamla? 
Mycket 
större Större Något 

större Oförändrad Något 
mindre Mindre Mycket 

mindre 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Hur tycker du att pausvilan fungerar med det nya arbetssättet jämfört med det gamla? 
Mycket 
bättre Bättre Något 

bättre Oförändrad Något 
sämre Sämre Mycket 

sämre 

       

1 2 3 4 5 6 7 

 

12. Tycker du att olycksfallsrisken har påverkats av det nya arbetssättet och i så fall hur? 
1  Den är oförändrad 2  Den har ökat 3  Den har minskat 

 

13. Tycker du att arbetstakten har påverkats av det nya arbetssättet och i så fall hur? 
1  Den är oförändrad 2  Den har ökat 3  Den har minskat 

 

14. Hur upplever du att arbetstakten i allmänhet är med det nya arbetssättet? 
1  Den är för hög 2  Den är lagom 3  Den är för låg 

 

15. Innebär rotationen att du måste arbeta på arbetsplatser som du tycker är svåra? 
 1 Ja, mycket ofta  2  Ja, ofta 3  Ja, ibland 4  Nej 

 

16. Arbetar du ofta på arbetsplatser som inte är anpassade till din kroppslängd? 
 1  Ja, mycket ofta  2  Ja, ofta 3  Ja, ibland 4  Nej 
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17. Hur ofta ställer du om arbetsplatsernas höjd för att de ska passa din kroppslängd?  
 1  Alltid  2  4 ggr/dag 3  3 ggr/dag 4  2 ggr/dag  5  1 ggr/dag 6  Aldrig 

 

18. När du inte ställer om arbetsplatsernas höjd beror det på (markera ett eller flera alternativ):  
 1  Det behövs inte 2  Det är för svårt 3  Det tar för lång tid 

 

19. Hur lång är du? _____________________ cm 
 

20. Hur mycket väger du? _________________ kg 
 

21. Kön?  1  Man  2  Kvinna 
 

22. Vilket år är du född? 19 
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23. Vilka fördelar tycker du finns med det nya arbetssättet?  
 

 1. ______________________________________________________________________  

 

  _______________________________________________________________________  

 

 2. ______________________________________________________________________  

 

  _______________________________________________________________________  

 

 3. ______________________________________________________________________  

 

24. Vilka nackdelar tycker du finns med det nya arbetssättet?  
 

 1. ______________________________________________________________________  

 

 2. ______________________________________________________________________  

 

 2. ______________________________________________________________________  

 

  _______________________________________________________________________  

 

 3. ______________________________________________________________________  

  

25. Har du något annat som du vill lägga till eller kommentera, gör det här! 
 

  _______________________________________________________________________  

 

Tack för din medverkan! 
 

Vi kommer att informera om resultatet när det är sammanställt.
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Bedömning av försämring av knivskärpa över tiden 
Mätning 1 (mätning 2, 3 och 4 samma formulär) 

Namn______________________________________________________Född_______________________ 

Kön____________________________Längd_____________________Vikt________________________ 

Tid i yrket____________________Tid på företaget______________________________________ 

Höger/vänsterhänt_________Utbildningsort_______________________________________ 

 

Armbågshöjd____________________ 

  

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. Välj en siffra 
mellan ingen ansträngning och maximal 
ansträngning. 

 
Upplevd ansträngning i knivarm 
 

Upplevd ansträngning i andra 
armen.  

Skatta enligt VAS skalan. Välj en siffra 
mellan ingen ansträngning och maximal 
ansträngning 
Upplevd ansträngning i knivhanden 

Upplevd ansträngning i andra 
handen.  

. 
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VAS skalan 
 
0     10 

  

 
 
Titta på skalan 
 

Du ska med hjälp av den här skalan tala om hur starkt du upplever ansträngning 
eller besvär respektive vilken kvalitet knivskärpan har. 
 
Knivskärpa:  
 
0  innebär att kniven har sämsta tänkbara skärpa. 
 
10 innebär att kniven har bästa tänkbara skärpa. 
 
Ansträngning: 
 
0  innebär att du inte känner någon ansträngning. 
 
10  innebär att du känner maximal ansträngning . 
 
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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Bedömning av försämring av knivskärpa över tiden 

Intervjuguide 

Intervjun spelas in på band. Orsaken är att vi vill ha ett samtal med dig och kunna ställa 
följdfrågor. Om vi ska anteckna det som sägs, är det risk att vi missar en del. När 
intervjun är klar, lyssnar vi igenom bandet och skriver ner viktiga punkter. Därefter 
raderas bandet. I sammanställningen kommer alla fakta och data att vara avpersonifierade; 
du kan inte kännas igen. 

Det vi vill veta är vem du är och dina åsikter om knivar och om styckningsarbete. 

Persondata: 

Namn Född: år/månad    

Längd Vikt 

Högerhänt □      Vänsterhänt □ 

Först; 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 mm. 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 mm. Har någon lärt dig? Tycker du att 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: år, månader Tid på företaget: år, månader 

 

Utbildning: grundutbildning och yrkesutbildning: 
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Besvär från rörelseorganen - muskler, senor, leder etc. 
Företag/avdelning……………………………………    Kvinna          Man        

Ålder  < 25 år  26-35 år  36-45 år  46-55 år  >55 år  

Anställningstid   < 1 år   > 1-3 år   > 3-5 år   > 5-8 år   > 8 år  

Motionerar regelbundet          Ja          Nej  

Motionerar regelbundet = rör på dig på att du blir varm och svettig minst 1 tim 1 gång/vecka 
eller vid minst 30 min 3 ggr/vecka 
 

 

 

 

 

 

Har Du haft besvär (smärta, värk, obehag)  
någon gång under de senaste 3 månaderna i: 

1 Nacke 
1  Nej  2  Ja 

2 Skuldror/axlar 
1  Nej  2  Ja, i höger skuldra/axel 
                3  Ja, i vänster skuldra/axel 

4  Ja, i bägge skuldrorna/axlarna 

2.1 Armbågar 

1  Nej  2  Ja, i höger armbåge 
                3  Ja, i vänster armbåge 
                4  Ja, i bägge armbågarna 

3 Handleder/händer 
1  Nej  2  Ja, i höger handled/hand 
                3  Ja, i vänster handled/hand 
                4  Ja, i bägge handlederna/händerna 
 

4 Ryggens övre del (bröstryggen) 
1  Nej  2  Ja 
 
Ryggens nedre del (ländrygg/korsrygg) 
1  Nej   2  Ja 
 

4.1 En höft eller båda höfterna 

1  Nej 2  Ja 

4.2 Ett knä eller båda knäna 

1  Nej  2  Ja 

4.3 En fotled eller båda fotlederna 

1  Nej  2  Ja 

__________________________________________ 

4.4 Bröstkorgens framsida 

1  Nej   2  Ja 
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10.1  
10.2  
10.3  
10.4  

10.5 Frågeformulär för utvärdering av  
10.6 ”SKARP- utbildning i knivskärpa”  

2013-2014 
 

Vi ber dig att svara på dessa frågor för att vi vill ta reda på om och hur 
utbildningen i och testningen av knivskärpan har påverkat dig och din arbetsplats. 

 
Vi vill veta vad just du tycker.  

Undersökningen är anonym, vi vet inte ditt namn, och resultatet kommer att 
presenteras som hela gruppens synpunkter. 

 
 

Svara med de alternativ som du tycker bäst passar in även om det kanske 
inte passar exakt. 

 
Har du frågor angående undersökningen är du välkommen att ringa  

Johan Karltun tfn 036-10 16 30 
 
 
 

Forskargruppen i projektet ”SKARP” 
 

Johan Karltun Kjerstin Vogel Petter Åström Jörgen Eklund 

JTH KTH KTH/Instant Work 
AB KTH 
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1. Hur länge har du arbetat som styckare? 
 
   ________ År _______ Månader 
 
2. Är du anställd av styckningsföretaget eller inhyrd och anställd av annan arbetsgivare? 
 
 1 Anställd  2 Inhyrd 
 
3. Hur länge har du arbetat som styckare på arbetsplatsen du är nu? 
 
   ________ År _______ Månader 
 
4. Har du fått dina knivar testade i skärpemätaren och diskuterat detta med en instruktör eller 

arbetsledare? 
 1 Ja 2  Nej 

Om du har svarat nej på fråga 4, hoppa till fråga 19 
 
Frågorna 5-18 gäller dig som har deltagit i utbildningen där du fått dina knivar testade i 
skärpemätaren och diskuterat resultatet med en instruktör eller arbetsledare. Kryssa för det bästa 
alternativet på varje fråga.  
 
5. Tycker du att utbildningen passade för dig och ditt arbete (var relevant)? 

Inte alls Väldigt lite Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket 

     
1 2 3 4 5 

 
6. Tycker du att utbildningen har förbättrat din förmåga att hålla kniven vass i arbetet? 

Inte alls Väldigt lite Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket 

     
1 2 3 4 5 

 
7. Har utbildningen lett till att du arbetar på ett annat sätt för att hålla kniven vass? 

Inte alls Väldigt lite Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket 

     
1 2 3 4 5 

 
8. Har utbildningen lett till att du diskuterar hur man slipar, trissar eller stålar på ett bra sätt med 

dina arbetskamrater? 
Nej Någon enstaka gång Varje månad Varje vecka Varje dag 

     
1 2 3 4 5 
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9. Har utbildningen lett till att du diskuterar din egen knivskärpa med dina arbetskamrater? 
Nej Någon enstaka gång Varje månad Varje vecka Varje dag 

     
1 2 3 4 5 

 
10. Har utbildningen lett till att du oftare lånar ut din kniv till andra för att jämföra skärpan? 

Nej Någon enstaka gång Varje månad Varje vecka Varje dag 

     
1 2 3 4 5 

 
11. Har utbildningen lett till att du oftare lånar andras knivar för att jämföra skärpan? 

Nej Någon enstaka gång Varje månad Varje vecka Varje dag 

     
1 2 3 4 5 

 
12. Har utbildningen lett till att du förändrat ditt sätt att arbeta? 

Inte alls Väldigt lite Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket 

     
1 2 3 4 5 

13. Har utbildningen lett till att du har mindre besvär i musklerna efter en dag? 
Inte alls Väldigt lite Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket 

     
1 2 3 4 5 

 
14. Har utbildningen lett till att du är mindre allmänt trött efter en dag? 

Inte alls Väldigt lite Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket 

     
1 2 3 4 5 

 
15. Har utbildningen lett till att du styckar säkrare (färre olycks-tillbud)?  

Inte alls Väldigt lite Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket 

     
1 2 3 4 5 

 
16. Har utbildningen lett till att du har förändrat din arbetstakt och i så fall hur? 

Sänkt Sänkt lite Oförändrad Höjt lite Höjt 

     
1 2 3 4 5 
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17. Har utbildningen lett till att kvaliteten på det du skär har ändrats och i så fall hur? 
Försämrats Försämrats lite Oförändrad Förbättrats lite Förbättrats 

     
1 2 3 4 5 

 

18. Har utbildningen lett till att utbytet på det du skär har ändrats och i så fall hur? 
Minskat Minskat lite Oförändrat Ökat lite Ökat 

     
1 2 3 4 5 

 
Följande frågor gäller din uppfattning om hur utbildningen i allmänhet påverkat företagets 
styckning på den arbetsplats där du själv arbetar. 
19. I samband med utbildningen, har arbetstakten på avdelningen ändrats och i så fall hur? 

Sänkts Sänkts lite Oförändrad Höjts lite Höjts Vet ej 

      
1 2 3 4 5 6 

 
20. I samband med utbildningen, har kvaliteten på det som produceras på din avdelning ändrats 

och i så fall hur? 

Försämrats Försämrats 
lite Oförändrad Förbättrats 

lite Förbättrats Vet ej 

      
1 2 3 4 5 6 

 
21. I samband med utbildningen, har utbytet på det som produceras på din avdelning ändrats och i 

så fall hur? 
Minskat Minskat lite Oförändrat Ökat lite Ökat Vet ej 

      
1 2 3 4 5 6 

 
22. Har utbildningen lett till mera samarbete på din arbetsplats? 

Inte alls Väldigt lite Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket 

     
1 2 3 4 5 

 
23. Har utbildningen lett till ett större intresse för knivskärpa på din avdelning? 

Inte alls Väldigt lite Ganska lite Ganska mycket Väldigt mycket 

     
1 2 3 4 5 
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24. Har utbildningen lett till annan utbildning på din arbetsplats? 
 1 Nej 2  Ja 
 Exempel?  

 
25. Har utbildningen lett till annan utveckling av arbetet på din arbetsplats? 
 1 Nej 2  Ja 
 Exempel?  
 
26. Har utbildningen lett till några investeringar i utrustning för att hålla knivar vassa på din 

arbetsplats? 
 1 Nej 2  Ja 
 Exempel?  
 
27. Har utbildningen lett till några andra investeringar eller tekniska förändringar på din arbetsplats? 
 1 Nej 2  Ja 
 Exempel?  
 
28. Har utbildningen förändrat tillgången till knivar på din arbetsplats? 
 1 Nej 2  Ja 
 Exempel?  
 
29. Har utbildningen medfört att du har ändrat din knivförbrukning? 
 1 Nej 2  Ja 
 Från stycken knivar till stycken knivar per dag 
 
30. Finns det några positiva resultat av utbildningen som du särskilt skulle vilja lyfta fram? 
 
   
 
   
 
   
 
31. Finns det några negativa resultat av utbildningen som du särskilt skulle vilja lyfta fram? 
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32. Har du några andra kommentarer som du vill framföra? 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
33. Kön?  1 Man  2 Kvinna 
 
34. Hur gammal är du?  

-25 26-35 36-45 46-55 56-65 

     
1 2 3 4 5 
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