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Förord  

 
Denna lägesrapport ingår i projektet ”Styckarnas arbetssituation – ett interaktivt 
forskningsprogram för branschstöd och utveckling av åtgärder”. Projektet leds av 
Jörgen Eklund vid KTH och det är ett samarbetsprojekt mellan Livsmedelföretagen, 
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, Kött och Charkföretagen, AFA samt forskare 
vid Kungliga Tekniska Högskolan, Linköpings universitet och Tekniska högskolan i 
Jönköping.  
 
Syftet med projektet är att 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. Föreliggande 
rapport är en av slutrapporterna från projektfas I. 
  
Arbetet med rapporten har i huvudsak genomförts av undertecknad med undantag för 
ett par intervjuer där också Jörgen Eklund har deltagit. Jag vill passa på att tacka 
samtliga personer som jag mött under arbetet med rapporten för vänligt bemötande 
och stort tillmötesgående. Det har varit mycket intressant för projektet och givande 
för mig personligen att ta del av styckningsbranschens egen bild av sin situation, 
tekniska utveckling och framtida möjligheter. 
 
Jönköping 2008 
 
Johan Karltun 
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Inledning och bakgrund 
Denna rapport utgör en av slutrapporterna i förstudien till projektet ” Styckarnas 
arbetssituation – ett interaktivt forskningsprogram för branschstöd och utveckling av 
åtgärder”. Syftet med förstudien har varit att skapa ett kunskapsmässigt underlag 
utifrån branschens synvinkel inför det fortsatta projektarbetet. Denna rapport 
redovisar därför de intervjuade personernas egen syn på problem och möjligheter till 
utveckling för branschen och styckningsarbetet. Rapporten är i huvudsak beskrivande 
beträffande styckarnas arbetssituation och den innehåller inte någon djupare analys. 
En utgångspunkt har också varit att inte ta ställning till uttalanden och synpunkter 
utan att istället återge dessa för att skapa en så fullständig bild som möjligt.  

Projektet initierades av i huvudsak två frågor. Den ena är att styckarna under 
lång tid varit en utsatt grupp beträffande arbetsskador och olycksfall och att 
Arbetsmiljöverket har lagt krav på fyra av branschens största företag att de måste visa 
en större vilja att förbättra arbetssituationen för styckarna. Den andra är att det finns 
lönsamhetsproblem i branschen med risk för utflyttning av arbetstillfällen från 
Sverige.  

Metod 
Ett antal arbetsplatser har besökts under tidsperioden 071211 till 080227. Dessa är 
Danish Crown i Horsens, Stockholms Butikskött i Stockholm, Scan i Skara, KLS i 
Kalmar, Atria i Malmö, Scan i Kristianstad, Ugglarps i Malmö samt i Hörby. På de 
flesta av dessa har intervjuer genomförts ute på företagen med personer som har stor 
kunskap om styckningen på respektive företag. Det har t ex varit personalchefer, 
produktionschefer, styckningsledare, arbetsledare, skyddsombud och fackordförande. 
Antalet personer som intervjuats uppgår till 27 st. I huvudsak har intervjuerna varit 
enskilda men i två fall har två personer intervjuats samtidigt, ena gången en 
personalchef och en styckningsledare och i det andra fallet ett skyddsombud och en 
fackordförande. En ergonom med lång erfarenhet av styckningsarbete har också 
intervjuats. Vidare har kompletterande telefonintervjuer genomförts med några få 
personer som jag inte kunnat träffa på arbetsplatserna. 17 intervjuer har genomförts 
med produktionsledande personal och 9 med kollektivanställd fackligt aktiv personal. 
Ett ganska stort antal av både produktionsledande personal och kollektivanställda har 
haft erfarenhet av att stycka själva, jag uppskattar det till minst hälften. 
Telefonintervjuer har också genomförts med huvuddelen av medlemmarna i 
projektets styrgrupp.  

I denna inledande och övergripande förstudie har enbart fackliga förtroendemän 
med positioner som skyddsombud eller styrelsemedlemmar i fackklubben intervjuats. 
Samtliga uppgifter i rapporten grundar sig därför på enskilda personer som redan före 
intervjuerna haft anledning att sammanfatta sin generella uppfattning om 
styckningsarbetet i olika sammanhang.  

Intervjuerna har genomförts som halvstrukturerade intervjuer efter en 
intervjuguide som utgör bilaga 1. Intervjuguiden har följts till sin huvuddel men inte i 
detalj och stor vikt har lagts vid att respondenterna har kunnat utveckla sin syn på 
styckarnas arbetssituation efter sin egen uppfattning. Olika delar av intervjuguiden har 
också varit olika relevant för olika respondenter. De intervjuer som genomförts på 
plats har oftast spelats in men rapporten är i huvudsak grundad på de anteckningar 
som förts under intervjuerna och det inspelade materialet har endast använts när 
anteckningarna inte varit entydiga. 
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Branschens utveckling 
Företagens styckningsverksamheter är i allmänhet samlokaliserade med antingen ett 
slakteri eller en vidareförädling (charkuteri) eller bådadera. De senaste åren har 
inneburit en genomgripande utveckling i branschen med en ökad globalisering och 
koncentration till stora anläggningar. Detta har inneburit ökad specialisering och färre 
styckningsverksamheter samtidigt som flera mindre verksamheter är framgångsrika. 
En av de intervjuade uttrycker det som att branschen kräver volym och styrka eller 
småskalig nischproduktion. Flera större företag i branschen som ingått i studien har de 
senaste åren köpts upp i sin helhet eller delvis av utländska koncerner och 
dominerande idag är HKScan med säte i Finland (Scan AB), Atria Abp med säte i 
Finland (Atria Scandinavia i Malmö) samt Danish Crown med säte i Danmark ( KLS, 
Ugglarps AB). En mycket dominerande andel av styckningsverksamheten i Sverige 
ingår därmed i internationella koncerner. 

Under intervjuerna har dessa uppköp av företag kommit upp och det uttalas inte 
mycket oro utan snarare en viss förväntan om bättre ledning och styrning av 
verksamheten samt investeringar. En viss oro för att arbetsmiljöarbetet ska bli 
formaliserat och läggas på lägsta möjliga nivå, dvs. så att lagstiftningen uppfylls men 
inte mer finns dock hos fackliga representanter. 

Handeln och dess starka inköpare framhålls som ett av de stora hoten mot 
branschen. Mycket av affärerna sker i avtalslösa tillstånd med kunderna vilket ger 
beroende och skapar svårstyrd verksamhet. De stora handlarna skapar egna 
varumärken vilket kan hämma produktutvecklingen då nya produkter är 
svårskyddade. 

På anläggningar med både slakt och styckning framhålls djurtillgången som en 
starkt påverkande faktor på beläggningsgraden i slakterierna. Denna i sin tur styr 
styckningsbehovet och beläggningen styrs därmed av tillgången på djur och 
lönsamheten i att föda upp djur i Sverige.  

Många uttrycker att den tekniska utvecklingen ute på arbetsplatserna är och har 
varit begränsad. Ett flertal skäl uppges vara orsak till detta. Bristande resurser och hög 
kostnadspress är ett skäl. I en företagsgrupp sker en stor del av den metodmässiga och 
tekniska utvecklingen vid en stab som upplevs ha begränsade kunskaper i 
arbetsmiljöfrågor. I flera företag anges också en alltför traditionell företagsledning 
och hierarkisk organisering som ett historiskt hinder för utveckling.  

Beträffande utveckling av styckningsverksamheten menar t ex en arbetsledare 
med erfarenhet från en större verkstadsindustri att jämfört med hans tidigare 
erfarenheter är det svårare att få ledningen att lyssna och att det finns ett ointresse för 
förbättringar och förslagsverksamhet. Andra arbetsplatser har gjort försök med 
förbättringsverksamhet och delvis lyckats med detta i begränsad skala men man har 
svårt att få det att fortlöpande fungera bra. 

Relationer arbetsgivare – fackförening 
Samarbetsklimatet mellan arbetsgivare och arbetstagare har varierat över tid och 
mellan olika arbetsplatser, vissa arbetsplatser har en lång historia av samarbete och 
goda relationer medan andra har en historia med många och ibland svåra konflikter. 
Vid intervjutillfällena uppgav samtliga att relationerna var bra eller ganska bra. 
Överlag verkar mindre arbetsplatser ha bättre relationer än större. 
 Några fackliga representanter tycker att facket har fått mindre att säga till om 
medan andra tycker att det har skett en stor förändring till det bättre i samband med 
utbyte av företagsledningar och nya chefer som är mer intresserade av samverkan.  
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Arbetsmiljöverkets krav 
Under 2007 fick fyra större företag inspektionsmeddelande eller föreläggande från 
Arbetsmiljöverket med krav på åtgärder för att minska riskerna för belastningsbesvär i 
styckningsarbete. Sedan arbetet med rapporten påbörjades har Arbetsmiljöverket 
under 2008 ställt motsvarande krav på ytterligare två företag i branschen.  

Kraven innebär i korthet (min sammanfattning1) att: 
1. Arbetspass ska vara max 1,5 timme och direkt styckningsarbete med kniv 

ska begränsas till 6 timmar per dag. Pausernas längd ska anpassas till 
arbetspassets längd (kort pass – kort paus, längre pass – längre paus). 
Produktionsflödet ska vara utjämnat över hela dagen och en jämn 
arbetsbelastning ska säkerställas. 

2. Tekniska förbättringar som eliminerar tunga lyft ska införas. 
3. Lokalens temperatur får inte vara lägre än 12°C. 
4. Rutiner ska finnas för att hantera problemet med hårda grisar (kristalliserat 

fett). 
5. Årlig medicinsk kontroll ska erbjudas samtliga styckare. 
6. Oberoende expertresurs ska anlitas för att se till att kraven uppfylls. 

 
I bakgrundsbeskrivningen i föreläggande AIMA 2006/25232 hänvisas till resultaten 
från ett projekt där Arbetsmiljöverket under 2006 inspekterat större styckningsföretag 
i Sverige. Detta verkar utgöra grunden (min tolkning) för urvalet av företag 
tillsammans med resultatet av de genomförda inspektionerna, arbetsskadestatistik och 
tidigare kontakter.  

En vanlig kommentar i diskussioner om dessa krav med framför allt 
representanter för de fyra första företagen, är att konkurrensen i branschen sätts ur 
spel när inte exakt samma krav ställs på samtliga företag. Vidare menar man att 
kraven påverkar den internationella konkurrensförmågan negativt.  

Exempel på innehållsmässiga kommentarer jag fått om dessa krav gäller 
framför allt kravet på 6 timmars ”knivtid” men även andra kommentarer finns. För att 
visa spännvidden och karaktären i dessa har jag återgett några nedan.  

”Arbetsmiljöverket har ett trångsynt perspektiv och ser inte arbetsmiljön i ett 
konkurrensperspektiv för att få ihop alla aspekter och ibland går det inte att föra en 
sådan diskussion. Det var en överraskning med så starka skrivningar och en så enkel 
lösning. Istället för en så inrutad lösning måste vi hitta en bättre helhet och vi ska inte 
stanna upp.” 

”6 timmars styckning är en låsning och det är svårt att se hållbara lösningar på 
problemet.” ”Man kan klara det med att lyfta ut vissa moment som att man roterar till 
skinningsmaskin, såg och scanning.” ”Det hamnar lätt i en lönefråga då styckningslön 
inte kan gälla överallt.” ”Om vår verksamhet blir större måste man ta till rotation i 
packningen.” ”Mest negativa är styckarna.”  

Mer positiva kommentarer förekommer också, t ex ”Arbetsmiljöverket är vårt 
verktyg!”  

Beträffande genomförbarheten verkar de mindre verksamheterna som besökts i 
allmänhet anse att det är lättare att uppfylla kraven medan stora stycknings-
anläggningar med hög automatiseringsgrad ser väsentligen större svårigheter. 

                                                 
1 Sammanfattningen är inte en juridisk tolkning eller ett ställningstagande från min sida utan enbart 
mitt sätt att tolka och förmedla huvudinnehållet i Arbetsmiljöverkets föreläggande AIMA 2006/25232 i 
detta sammanhang.  
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Fackliga representanter tycker också i högre grad än arbetsgivarrepresentanter att 
kravet inte är så svårt att uppfylla.  

Beskrivning av styckningsarbetet 
Samtliga arbetsplatser har ett lätt identifierbart flöde. Efter slakt kyls djurkropparna 
ner i en kylanläggning under ca ett dygn där de sedan hämtas för styckning. I kylen 
hänger djurkropparna upphängda i en galge tills köttemperaturen sjunkit under 7°C. I 
de styckningsverksamheter där man inte har slakt transporteras kropparna under 
nerkylningsperioden och lastas direkt in i kylrummen. 

Styckning av gris vid individuellt styrda arbetsplatser 
Före styckningen finns oftast förberedande stationer där filén tas bort och delar av 
benen sågas. Djurkroppen blåses också med luft för att det ska gå lättare att dela den. 
De individuella arbetsplatserna är sedan parallelliserade. Materialtillförseln sker via 
en liten buffert med hängande ostyckade halvparter, ofta en till tre stycken.  
Materialtillförseln sker via takmonterade rörbanor, manuellt med puttare, maskinellt 
drivet eller blandat med t ex pneumatiska stegmatare. Vid grovstyckningen läggs en 
halva på styckningsbrädan antingen helt manuellt eller med hjälp av egentyngden 
genom att banröret är nerböjt i en båge eller med hjälp av pneumatik. Vid styckningen 
hanteras sedan delarna manuellt. Delarna sorteras i olika kvaliteter i flera olika backar 
eller banor eller kombinerat. Högvärda delar eftersorteras. Vid många parallella 
arbetsplatser kan produktionsstyrning, samt uppföljning av utbyte och kvalitet bli 
svår. Eftersom samma styckare i regel står länge på samma plats kan arbetsplatserna 
anpassas efter individen. Justerbara golvdurkar liksom gummimattor är vanliga men 
förekommer inte överallt.  

Styckning längs en linje med borttransport av färdigstyckade detaljer via drivna 
banor är vanligt och styckningen sker i regel med sidan mot transportbanan, bild 1. 

Styckning av gris vid linjebundna arbetsplatser 
Linjestyckning av gris finns i flera varianter och det är framför allt grovstyckningen 
som är automatiserad med inmätning av grishalvan och kapning till frampart, mittdel 
och bakpart (skinka). Dessa finstyckas sedan manuellt vid olika typer av banor. 
Styrningen av finstyckningen varierar och kan vara helt styrd av styckaren till helt 
styrt av ett löpande band (pace-linje) där varje styckare endast genomför en liten del 
av styckningen, bild 2. Den senare varianten uppges vara mera lättstyrd beträffande 
olika specifikationer då en eller ett par styckare skär samma detalj hela tiden. Det är 
då enkelt att se när en beställning är fullgjord och det är dags att byta spec. Vidare 
framhålls att en pace-linje ger en bra grund för att investera i teknik som underlättar 
vissa tyngre moment i arbetet. Skinnermaskinen till höger i bild 2 som är placerad 
intill pace-linjen och där operatören putsar en skinkdetalj och bogbladsdragaren på 
bild 4 är exempel på sådan teknik. Skinnermaskiner används även vid bordstyckning 
men måste då placeras senare i flödet i samband med sortering och packning.  
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Bild 1   Styckning av gris vid individuella arbetsplatser  
 
Pace-linjerna medför stora hanteringsproblem med tung och repetitiv hantering 
genom att ”julgranar” används för förflyttning av parterna från grovstyckning till 
finstyckning. 
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Bild 2  Styckning av gris vid pace-linje  

Styckning av nöt 
Styckning av nöt anses vara tyngre än styckning av gris av flera skäl. Köttstycken och 
hanteringen är tyngre och det är ett hårdare kött att skära i. Sågning av ben, blåsning 
av kroppen mm liknar manuell grisstyckning men görs på större kroppar och 
utrustningen är anpassad för detta. I efterföljande led genomförs styckningen oavsett 
mekaniseringsgrad på ett sätt där större bitar skärs ut i en grovstyckning som 
genomförs stående vid en hängande djurdel (oftast 1/4-del) och en efterstyckning som 
sker vid ett skärbord. För att minska hanteringen av tunga köttstycken vid 
grovstyckningen kan denna placeras högre än efterstyckningen så att de tunga 
köttstyckena kan falla ner till efterstyckningen eller till ett transportband för vidare 
transport. I den stående styckningen används höj- och sänkbara upphängningsrör dels 
beroende på att delarna är så olika stora vid intransport och dels på att delarnas storlek 
minskar mycket under styckningsförloppet, bild 3.  

Intransporten av ostyckade fjärdedelar sker på ungefär samma sätt som vid 
grisstyckningen. I mer mekaniserade anläggningar sker transporten med drivning 
medan i andra är den helt manuell. 
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Bild 3  Nötstyckning  
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Teknik 

Kniven 
En stor majoritet av de intervjuade framhåller kniven som det absolut viktigaste 
verktyget för styckarna och att en vass kniv är en förutsättning för effektivt och säkert 
styckningsarbete. Synpunkterna uttrycks som att ”90 % av arbetet är en vass kniv” 
eller ”kniven är styckarnas bästa vän.”  

Själva knivens design upplevs av de flesta som långt utvecklad och svår att 
förbättra ytterligare. Utvecklingsinsatserna har pågått i perioder med intensiva 
diskussioner och tester följt av perioder när detta knappt diskuteras alls. Samliga 
arbetsplatser erbjuder knivar av flera fabrikat och utföranden. Det som kan variera är t 
ex längd, bredd, styvhet, släppspår i bladet och handtagets utformning. En person 
framhåller att det saknas knivar med olika tjocklek på handtaget, dvs. 
standardhandtaget kan vara för tjockt för små händer eller för smalt för stora händer. 
På minst två tillverkares hemsidor framhålls dock att knivar kan fås med olika 
handtagsvidder.  

Antalet knivar en styckare har tillgång till och förbrukar per dag kan variera 
ganska mycket från 2 upp till 8 och ibland fler. En arbetsplats har satt en regel på 3 
knivar per dag. Knivarna slipas av styckarna själva eller centralt och i det senare fallet 
hämtas nyslipade knivar på morgonen vid arbetets start. Oavsett om styckarna slipar 
själva eller detta sker centralt är samtliga ganska nöjda med det system för 
organisering av knivslipningen man har på den egna arbetsplatsen. Vid de 
arbetsplatser som infört central knivslipning framhålls en rad fördelar med detta. Alla 
styckare kan inte slipa knivar bra vilket leder till stora problem om dessa ska slipa 
sina knivar själva. Vidare menar många att individuell knivslipning leder till många 
skärskador, dels genom att man slinter eller på annat sätt skadar sig vid slipningen och 
dels genom att det ibland är kö, trångt eller när man går med kniven i handen och att 
man då av misstag sticker/skär varandra. Den centrala knivslipningen kan också 
sortera bort knivar som är för nerslipade av säkerhetsskäl då de är lätta att sticka sig 
med genom brynjeskydden. Införandet av central knivslipning har därför enligt flera 
företag minskat antalet skärskador.  

Alla centrala knivslipningar fungerar dock inte bra. Problem med ojämnt 
slipresultat finns på flera arbetsplatser, på en arbetsplats menar man dessutom att det 
är periodiskt återkommande med två perioder (hösten och före semestern) då detta är 
påtagligt. Någon orsak till att det är så är inte känd, det kan både bero på slipningen 
och på köttkvaliteten. Tidspress vid knivslip ger också sämre knivar och knivslipen 
beskrivs som en arbetsplats som bemannas som restarbete i vissa fall. Ett företag har 
testat att skicka knivar till ett annat företags knivslipning men avbrutit och gått 
tillbaka till att låta styckarna slipa sin knivar själva eftersom man inte var nöjd med 
kvaliteten på slipningen. 

Vidare framhålls att stålningen/skärpningen vid arbetsplatsen måste göras på 
rätt sätt i förhållande till den slipning som genomförts. Ergostålen med två 
motfjädrande stålböjar är utformade för att ge rätt skärpningsvinkel och de är på väg 
att bli dominerande men på flera arbetsplatser förekommer också traditionella 
skärpstål och diamantstål. Flera personer framhåller att fel teknik vid stålningen 
förstör knivens slipning oavsett hur väl slipad kniven är och vilken typ av 
stålningsverktyg som används.  

Särskilda utbildningsinsatser i knivslipningsteknik eller knivanvändning har vi 
inte träffat på.  
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Synpunkter på knivhanteringen är också att även om man har centralslipning borde 
man ha individuella knivar då dessa skulle kunna vara helt anpassade till en enskild 
användare. Vidare fungerar diskningen av knivarna ofta sämre än steriliseringen som 
är mer regelstyrd och detta antas påverka slipningen.  

Enligt en person ska slipningen av knivarna vara anpassad till arbetsuppgiften 
och slaktarknivar ska t ex vara trubbigare. På en arbetsplats uppger man att styckarna 
utgör ca en tredjedel av samtliga anställda som använder kniv mer eller mindre hela 
tiden. 

Annan teknik 
Även om det helt dominerande tekniska hjälpmedlet är kniven, finns det dock andra 
hjälpmedel som förekommer i varierande utsträckning. Många av dessa är starkt 
beroende av vilken typ av produktionsanläggning som valts. En synpunkt från fackligt 
håll är att viljan till rationaliseringsinvesteringar är hög medan viljan till 
arbetsmiljöförbättringar är betydligt mindre.  

Exempel på teknik som man saknar är t ex bra utrustning för manuell försågning 
på gris, olika typer av lyfthjälpmedel, ulo-vagnar (med fjädrande golv vilket gör att 
man hela tiden kan plocka på samma nivå) olika typer av transporthjälpmedel.  

För företag som använder julgranar är bristen på smidig automatisering av på- 
och avplockning ett mycket stort teknisk problem. 

Exempel på teknik som framhålls som bra är bogbladsdragare, 
avsvålningsmaskiner, kotlettspäckare, kotlettvändare etc. se bild 4. 

Produktionsflöde 
Ett mycket vanligt problem vid besökta anläggningar är svårigheter med varuflödet 
och de byggnader som produktionen är inrymd i. Gamla lokaler, väsentligen större 
volymflöden än lokalen ursprungligen är dimensionerad för och förändringar i 
förhållande till den ursprungliga produktionen gör att nästan varje arbetsplats har en 
rad individuella problem som är relaterade till detta. Flödesproblem mellan styckning 
och packning hör därför till vardagen i de flesta styckningsanläggningar. 

Arbetsorganisation 

Produktionsstyrning 
Produktionsstyrningen ska dels anpassa den producerade volymen till efterfrågan och 
dels se till att de färdiga detaljerna motsvarar det efterfrågemönster som finns för 
tillfället. Styckningsspecifikationerna, dvs. hur djurkroppen ska delas och vilka 
egenskaper färdiga köttstycken ska ha är med andra ord inte konstanta. Som ett 
exempel anger en intervjuad att till jul producerar man 7-8 sorters 
styckningsalternativ bara på julskinkan.  

Eftersom kött är en färskvara kan enbart fruset kött lagerhållas men 
produktionen av allt färskt kött måste ständigt anpassas till konsumtionen.  

Beroende på vem man pratar med och viket företag det är ser man olika på detta 
problem. Stora styckverksamheter har ofta optimerare eller planerare anställda som 
följer upp och styr variantproduktionen. Kommentarer som ”specifikationerna för 
grisstyckningen ändrar sig ofta och det ska vara olika detaljer, nötstyckningen är i 
stort samma varje dag” eller ”vissa detaljer (sidor) kan variera jättemycket och kräver 
också mycket arbete för att följa upp kostnaderna” visar på att problematiken finns. 
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Bild 4  Användning av pneumatisk bogbladsdragare 
 
I de verksamheter där styckning och packning är nära integrerade finns också många 
varianter som direkt kan hänföras till förpackningssättet. 

Mitt intryck är att i mindre verksamheter sker styrningen till stor del genom en 
kombination av datorstyrning genom affärssystem (material- och produktionsstyrning 
(MPS)) och direkt visuell övervakning. I mindre verksamheter är det också lättare att 
ge omedelbar feedback.  

I stora verksamheter finns det som beskrivits ovan ofta särskilda yrkeskategorier 
som har en del av ansvaret för styrningen. Dessa företag har också mer kraftfulla och 
väl utvecklade affärssystem för styrning. En arbetsledare berättade att före pace-
linjernas införande hade han 35-40 styckare med 8 backar var som jobbade 
individuellt och parallellt och det var svårt att styra exakta antal av en viss variant. 
Eftersom pace-linjen är en strikt seriell uppdelning av arbetet styckas den efterfrågade 
detaljen fram av en man och man kan lätt övervaka när ett tillräckligt antal av detaljen 
är klar och därefter ändra specifikationen.  
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Ett helt annat sätt att tänka styrmässigt finns i en Marell-linje för nötstyckning där 
styckarna arbetar parallellt med individuell styrning av varje styckare. Vid 
arbetsplatsen finns en liten terminal där styckaren får information av datorsystemet 
hur han ska skära och han kan också kvittera varje bit som produceras. Färdiga 
detaljer placeras på ett transportband och datorsystemet håller reda på detaljer och 
sortering, bild 5. 

En facklig företrädare menar att dåligt fungerande affärssystem är ett problem i 
företaget som inte ledningen vill kännas vid. 
 

 
 
Bild 5  Individuell styckningsterminal för produktionsstyrning 

Prestationer, kvalitet och utbyte 
Styckarnas mängdprestationer mäts genom lönesystemet och ackordssättning 
alternativt genom beting i antalet styckade detaljer. Betingen styrs på olika sätt, i 
pace-linjer genom bandets hastighet och i andra produktionsystem genom 
överenskommelser på olika sätt.  

Kvalitet och utbyte följs upp av många företag mer eller mindre detaljerat. 
Kraven på spårbarhet gör också att styckningen måste kunna hålla reda på vilka 
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köttdetaljer som t ex kommer från Krav-märkt uppfödning. Uppföljning på generell 
nivå genom invägning och utvägning och jämförelse däremellan är vanlig. Några 
företag har etablerat system för direkt kontroll och feedback av enskilda styckares 
noggrannhet och skicklighet beträffande styckningen men inte alla. Detta sker till 
exempel genom att varje styckares färdiga detaljer läggs i märkta lådor varefter en 
kontrollant/arbetsledare går igenom dessa och granskar detaljerna och därefter ger 
feedback. Vid pace-linjer är det enkelt att följa upp enskilda styckares prestation 
genom att en eller få styckare skär enbart t ex karré och då ser man direkt kvaliteten 
på utfallet av dessa styckares arbete. Vid tätare koppling mellan packning och 
styckning där packningen kan hänföra detaljer till enskilda styckare kan också 
styckarna få feedback på sitt arbete direkt av packningen. Flera företag har installerat 
ett datorbaserat uppföljningssystem för att förbättra utbytet och det har enligt uppgift 
också lönat sig. 

Den balans som finns mellan tempo i styckningen och utbyte respektive kvalitet 
på färdigstyckade detaljer verkar skilja mycket mellan företagen. Takten i 
styckningen varierar med åtminstone 40 % mellan högsta och lägsta takt räknat med 
högsta takten som bas oavsett djurslag. Samtidigt uppger samtliga företag att 
lönsamheten i styckningen är acceptabel utifrån de förhållanden som gäller på det 
egna företaget i dagsläget. Lönsamhetsproblem har förekommit frekvent i de olika 
företagen. Det verkar vara en svag eller ingen koppling alls mellan tempot i 
styckningen och tidigare lönsamhetsproblem. Vid intervjuerna diskuteras i regel 
styckningskostnaden i andel av kg-priset på köttet medan utbyte och kvalitet räknas i 
% av styckat värde per dag eller liknande. De små marginalerna har framhållits i 
många intervjuer. 

Utvecklingsmässigt har intervjuade från flera olika företag menat att det nu sker 
en ökad inriktning på utbyte i förhållande till tempo. Införande av en 
kvalitetskontrollant sänkte t ex automatiskt takten i arbetet hos styckarna. I dessa 
företag menar man att det troligen blir fler som styckar samma volym men med bättre 
utbyte och högre precision. Sammanslagning av grov- och finstyckning ingår också i 
detta tänkesätt. 

En produktionsledare menar att takten i styckningen inte är lika hög idag som 
den var för 20 år sedan och ger exemplet att man styckade 80 hela grishalvor per dag i 
mitten av 80-talet. En facklig företrädare på en annan arbetsplats anser istället att 
takten höjts betydligt med exemplet att för tio år sedan var normen 6 helfall nöt men 
idag är det 20 om man bara ser till kg. Då har dock vissa arbetsmoment som urbening 
tagits bort vilket minskar skillnaden. Ytterligare en arbetsledare anser att en stor del 
av produktivitetsökningen de senaste 10-15 åren skett genom tempoökning från 5 
helfall till 8 helfall per person och dag. En arbetsledare menar att införande av tre-
partstyckning av gris innebär en klar fokusering på tempo i flödet vilket är i linje med 
utvecklingen i övriga Europa.  

Rotation 
Styckarna arbetar idag antingen i rotationslag eller på fasta arbetsplatser. Många vill 
inte rotera och i flera fall anser arbetsledningen det vara onödigt i sådana fall där 
personer arbetat länge utan att visa upp arbetsskador och där styckarna anses vara 
yrkesskickliga. Rotation från detaljstyckning till att stycka hela grisen har införts på 
en arbetsplats i dialog med anställda styckare. En majoritet av de fackliga 
representanterna förespråkar arbetsrotation, i vissa fall mycket starkt. 

Ett sätt att uppfylla kraven på 6 timmars knivtid är att organisera arbetet så att 
styckarna roterar mellan två timmars ”knivfritt” arbete och styckningsarbete eller att 
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skapa och mäta upp minipauser som är ”knivfria”. Arbete med wizardverktyg, 
sågning, fileutdragning, blåsning, avsvålning i maskin, skinning, bogbladsutdragning, 
av- och påplockning på julgran, puttning, knivslipning, packning och sortering är 
exempel på arbetsuppgifter vid styckningen som är knivfria och som således skulle 
kunna komplettera 6 timmars styckningsarbete med kniv.  

Ett förekommande hinder mot att utveckla rotationslösningar är att på 
alternativa arbetsplatser som de uppräknade finns ofta idag personer som fått dessa 
arbetsuppgifter på grund av arbetsskador eller liknande (ofta kallade rehab-fall). 
Dessa anställda riskerar att slås ut och förlora sitt arbete om företagen inte kan hitta 
andra lösningar på 6-timmarskravet än att etablera arbetsrotation där samtliga dessa 
uppgifter ingår. 

Ett annat hinder för rotationslösningar är de historiskt etablerade 
löneskillnaderna mellan olika arbetsuppgifter som skulle kunna ingå i 
rotationsscheman. Flera företagsrepresentanter påpekar att det mycket väl kan gå att 
rotera om man kan anpassa lönesystemet efter detta, dvs. man bibehåller lönenivån för 
varje arbetsuppgift. En av de intervjuade uttrycker det som att han ser två 
utvecklingslinjer, ytterligare teknik som gör produktionen mer oberoende av 
människan eller rotation mellan styckning och arbetsplatser med lägre lön. För den 
enskilde styckaren innebär det att rotationen skulle innebära en lönesänkning för de 
två timmar per dag styckaren gör andra uppgifter. Detta beskrivs som enkelt i teorin 
men ett stort pussel i praktiken. 

Olika arbetsplatser har olika många av alternativa arbeten tillgängliga, det beror 
både på val av produktionsupplägg och på tekniknivå. Det finns dock exempel på 
rotation mellan styckning och samtliga ovanstående arbetsuppgifter i någon av de 
besökta arbetsplatserna.  

Arbetstider 
Övervägande delen arbetsplatser arbetar dagtid med start och slut tidigt, typiskt 6-15. 
I något fall arbetar man även nattskift. Kvällsskift används för rengöring och torkning 
och rengöringen görs i regel av externa städbolag.  

Ett förslag att klara max 6 timmars knivtid för styckare är att helt enkelt införa 
en kortare arbetsdag som är anpassad till detta krav. För att bibehålla kapaciteten 
räknar man då med att stycka i två skift. 

Risker för arbetsskador 
Arbetsmiljön är karakteriserad av ett flertal olika aspekter som kan ligga till grund för 
redovisade problem med arbetsskador och arbetsmiljöverkets krav. Under punkterna 
har jag också sorterat in kommentarer för att belysa detta. Dessa kommentarer är dock 
inte alls heltäckande utan mer till för att ge illustration av de olika problemens 
karaktär. 
– Belastningen av knivarbetet är hög och intensiv och kan ofta leda till 

belastningsskador, framför allt i armar, rygg och nacke.  
– Hanteringen av tunga köttdetaljer kan också leda till liknande besvär. 

”Lyften är mer belastande än knivarbetet.” 
”Lyft där man plockar ur vagnar är besvärliga, vagnar med fjädrande botten är 
bra om de fungerar.” 
”Här är trångt och vi har få lyfthjälpmedel.”  
”Vissa köttstycken måste kastas upp på högt liggande transportörer.” 
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– Många styckare får carpaltunnelbesvär.  
– Styckarna står upp hela dagen och har få möjligheter till avlastning genom andra 

kroppsställningar.  
”Inställbara plattformar är ofta för svåra att ställa om.” 

– Klimatet gör att arbetet måste utföras i 12 (10) °C lufttemperatur vilket dock 
verkar påverka ganska lite. 

– Det kalla köttet 4-7 °C gör att besvär av ledvärk och liknande i handen som håller 
i köttet (vanligen vänsterhanden) förekommer.  

”Fläskkött känns mer, är vattnigare, man fryser om fingrarna.” 
– Olyckor som förekommer är framför allt relaterade till kniven med stick och 

skärskador.  
”Vid sidstyckning finns risk att man sticker sig i överarmen.” 
”Vid pace-linjer finns en risk att man följer med banden och kommer in på 
varandras arbetsplats eftersom man står tätt.” 
”Pga. tidshets sker tunga lyft med kniv i handen.”  
”Det är få skärskador vid grisstyckning, mycket mer vid nöt.” 

– Mycket fokusering på styckarna trots att de är de enda som kan jobba i sin egen 
takt, andra moment är ofta tyngre.  

”Vissa packuppgifter är tunga, tyngre än styckningen, kvinnor mer tåliga (dvs 
klagar mindre på dåliga arbetsförhållanden).”  
”Styckexpeditionen där lådor rangeras och pallas är mycket tungt, vi har ingen 
automatisering och efter 2 timmar byter man.” 

– Gamla wizardverktyg ger vita fingrar 
Andra tänkbara olyckstyper och problemtyper har inte omnämnts. Flera intervjuade 
uppger att man har liten eller ingen frånvaro i styckningen pga. arbetsrelaterade 
sjukdomar och olyckor och att andra delar av företagens verksamhet har större sådana 
problem. 

Skyddsutrustning och rehabilitering 
Skyddsutrustning används mer och mer men olika på olika företag. En uppgift att 
inhyrda styckares kultur att använda mer skyddsutrustning motsägs av andra som 
menar att kvaliteten på skyddsutrustningen har varit avgörande. Det är helt enkelt 
smidigare att använda moderna skydd. Företagskulturen beträffande användning av 
skydd skiljer och användningen är inte lika utbredd på alla företag. Olyckor har lett 
till nya krav från företagen att utöka skyddsanvändningen. Det finns mycket att göra 
för att utveckla nya skydd. Ett företag uppger att efter att hel skyddshandske infördes 
har inga skärskador i händerna inträffat. Ett annat att stickskadorna minskat.  

Majoriteten av arbetsplatserna som ingår i studien har ergonomer som anlitas 
regelbundet. Företagen anlitar mest hjälp med rehabilitering och individuell 
rådgivning efter bortavaro. Vanliga problem som finns gäller nacke-rygg-axlar, men 
ett mer proaktivt uppföljningsarbete har minskat problemen på ett av företagen. Man 
har också blivit noggrannare vid anställning av personal.  

Hårda grisar 
Företagen har i varierande utsträckning problem med hårda grisar. Samtliga 
intervjuade anger kylningsproceduren som den troligen helt avgörande processen för 



Johan Karltun  En beskrivning av styckningsarbete 

 15

att undvika hårda grisar. Det som framför allt lyfts fram är ogynnsam ventilation 
(chockkylning och kylförvaring), eventuellt i kombination med ogynnsam väderlek 
(luftfuktighet och temperatur?) som verkar uttorkande på köttet. Ett fåtal personer 
lyfter också fram att man kan tänka sig en rad andra faktorer förknippade med 
uppfödningen av grisen såsom foder, årstid etc (”glassgrisar”).  

Ett problem är att kriterierna för när en gris är hård är en ren bedömningsfråga 
och några direkta regler för detta finns inte. Ute på arbetsplatserna hanteras detta 
oftast genom att när hårda grisar upptäcks revideras ackordet/volymen i betinget i 
samförstånd och efter bedömning av omfattningen. 

En vanlig frekvens av problem är ett par ggr per månad. En 
styckningsverksamhet hade avvecklat en leverantör på grund av för många hårda 
grisar. Andra uppger att transport av grisar kan vara gynnsamt för att undvika 
problemen.  

Individrelaterade aspekter 
Styckare betraktas som hantverkare som gör mycket arbete för hand och som 
skickliga yrkesmän, för det är män till allra största delen, och de har en hög status i 
företagen och sig emellan. De betraktas också som företagens stora individualister, 
mera som egna företagare än som anställda, svårstyrda och mindre intresserade av att 
samarbeta. Konflikter mellan arbetsgivare och styckare är inte ovanliga och har i 
några fall varit allvarliga. Detta skiljer dock mycket mellan olika arbetsplatser och 
vissa rapporterar från både arbetsgivare och arbetstagare att man har och har haft ett 
mycket gott samarbete. 

Styckarna beskrivs vidare som intresserade av att tjäna pengar och dra på i 
tempo, i synnerhet om arbetet sker på ackord. För att hålla nere takten har många 
företag infört produktionstak vilket innebär att styckning över taket inte ger betalt. 
Pressen från styckarna kan dock vara så stark att arbetsledarna inte alltid klarar av att 
stå emot och då släpps det produktionstak som finns. För arbetsledarna ger det en 
marginal på produktionskraven. Även med produktionstak vill styckarna gärna driva 
upp takten och vara klara i förväg. De som når taket först sitter sedan och spelar kort 
tills arbetstiden är slut.  

Ett problem som lyfts fram är styckarnas benägenhet att hålla en ojämn 
arbetstakt över dagen, dvs. takten är hög under förmiddagen men sjunker under 
eftermiddagen. Några företag uppger att detta har varit ett stort problem för 
efterföljande packning och lastning och att det varit ett av huvudskälen till att införa 
mera styrda arbetssätt. I ett fall har styrning av styckarna med maximerad prestation 
per 2-tim har medfört bättre flöde. Andra företag menar att efterföljande arbeten är 
mer beroende av leveransplanering och försäljning för att få ett bra flöde.  

Värdet på det styckade köttet uppgår ofta till 50-100 000 kr per styckare och 
dag vilket ger en antydan om att en skicklig styckare har stor inverkan på lönsamheten 
i styckningen. Detta kan också förklara den höga statusen och det höga löneläget till 
en del.  

Upplärningstiden för en styckare som ska kunna stycka både nöt och gris i sin 
helhet uppges till flera år men spannet är ganska stort, 1,5-5 år beroende på vem man 
pratar med. Individuell fallenhet för yrket uppges som viktig, vissa styckare har ett 
harmoniskt arbetssätt medan andra ser ut att arbeta mycket hårdare trots sämre 
resultat. Om en styckare bara ska stycka gris går det mycket fortare och ska man 
dessutom bara stycka en viss grisdetalj blir upplärningstiden någon månad. Det som 
lyfts fram som den stora svårigheten och det som kräver lång upplärningstid är att 
kombinera det höga tempot med en tillräckligt noggrann styckning. Kombinationen 
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av högt tempo och noggrann styckning är med andra ord det som skiljer en 
industristyckare från en butiksstyckare och som gör att de senare inte självklart klarar 
att arbeta som industristyckare.  
Upplärning och samarbete med gymnasieskolor finns på KLS där man har en 
36 veckors utbildning som leder till att eleverna kan stycka på rätt sätt men de har 
däremot inte ett tillräckligt tempo i sitt arbete. För övrigt verkar branschen lita till att 
det finns uppsagda styckare att anställa eller bemanningsföretag som kan träda in. 
Många samarbeten med skolor har mer eller mindre lagts ner då det inte finns elever 
som vill bli styckare. De elever som går livsmedelteknisk utbildning väljer i huvudsak 
andra branschinriktningar än kött och chark. Flera företag uppger att det är brist på 
styckare och att man anställer om man hittar en kunnig styckare. En arbetsledare 
lyfter fram att det borde finnas ett lärlingssystem. 

Utbildning i livsmedelhygien förekommer men annan arbetsteknikträning och 
vidareutbildning förekommer inte annat än i samband med rehabilitering. (”Vi har ju 
bara erfarna styckare”) 

Medelåldern skiljer påtagligt mellan företagen, ett första intryck är att företag 
med lägre produktionstakt också har större andel äldre arbetskraft och högre 
medelålder bland styckarna.  

Enstaka kvinnliga styckare har förekommit i styckning av gris, i nötstyckning 
inte alls. Vid finstyckning förekommer kvinnor i viss utsträckning och de tillfrågade 
anser att där verkar det fungera bra. Vid styckning på positioner som betraktas som 
mycket fysiskt krävande finns enbart män. I flera företag betraktas packningen som 
tyngre eftersom det där handlar mycket om hantering av stora mängder kött och ofta 
tunga lådor. Trots detta är andelen kvinnor i packningen hög vilket antyder att det 
finns andra aspekter som gör att finstyckningen fortfarande är så mansdominerad. Hos 
ett företag är t ex sjukfrånvaron lägre bland styckarna än hos övrig personal och 
styckarna har få skador och lång anställningstid 15-20 år. Andra företag pekar dock på 
att styckarna har en högre sjukfrånvaro än övrig personal. En produktionsledare 
menar att det är bättre med blandade avdelningar men i förberedande steg är det mest 
män och i slutet av produktionskedjan är det mest kvinnor.  

En synpunkt som framhålls av flera intervjuade är att med ett så fysiskt 
krävande yrke bör det finnas ett personligt ansvar hos styckare att vårda sin kropp och 
systematiskt träna och hålla sig i fysik trim. Vissa företag ger också friskvårdsbidrag 
som kan användas till avgifter på gym och liknande. Ibland kombineras kravet på 
friskvård med åsikten hos produktionsledare att det inte kan vara ett livsyrke utan 
något man har en period i livet när den fysiska arbetsförmågan är hög. Ett annat 
företag har dock påtagligt satsat på att hålla nere arbetstakten så att man ska kunna 
stycka fram till pension och menar att man också klarar det.  

Förebyggande åtgärder på individplan för att minska skador förekommer i viss 
utsträckning. Ett företag hade under en period pausgymnastik för att minska 
skaderisken men aktiviteten vidmakthölls enbart genom på en stark eldsjäl. Några 
dokumenterade effekter av detta finns dock inte. Ett annat företag lyfter fram ett 
produktionstak på 320 kg/mantimme och vecka och menar att släpper man det får 
man fler arbetsskador. 

Det individuella prestationsspannet mellan olika styckare är stort och ett 
exempel från ett företag är att styckarna klarar mellan 120 och 200 bogar per dag.  

Individuella konsekvenser av att införa seriella produktionssystem av typen 
pace-linjer är att i dessa måste samtliga styckare klara att arbeta i linjens takt. Tester 
med olika takttider och parallella linjer med olika takt förekommer. Enligt uppgifter 
från fackliga förtroendemän har dock många slutat för att de inte orkar med tempot i 
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det starkt styrda arbetet. Ett antal styckare har också slagits ut och företaget vet inte 
riktigt hur detta ska hanteras. En uppfattning som också är förekommande är att 
arbetet vid pace-linjerna innebär mer arbete för mindre lön än individuell styckning. I 
flera fabriker som besökts finns också styckare som arbetar vid individuella stationer 
för att arbetet vid pace-linjen inte fungerar för dessa individer. Arbetet vid pace-linjen 
innebär också att arbetet görs mer och mer sönderhackat vilket långsiktigt leder till 
kompetensbrist och urholkning av individens kompetens. 

Vid några tillfällen under intervjuerna kommer jämförelser mellan styckare och 
slaktare fram. Enligt dessa har slaktarna en helt annan kultur av samarbete och arbete 
i grupp och de har mycket lättare att utse företrädare. I ett företag uppges att det finns 
fler kvinnor i slakten medan ett annat uppger att arbetet i slakten också är för fysiskt 
påfrestande för kvinnor. 

Lönesystem 
Två huvudtyper av lönesystem används. Dels system med en ”fast” lön kopplad till en 
föreskriven arbetstakt vilket kan ses som ett volymsbeting och dels ackord. Ackorden 
är ofta försedda med tak så att en maximal arbetstakt är föreskriven för att undvika 
alltför höga arbetstakter. Detaljkonstruktionen av lönesystemen och retoriken kring 
dem skiljer sig åt men dessa huvudtyper har kunnat urskiljas. Lönenivån för 
grisstyckning är lägre än för nötstyckning och skillnaden i timlön verkar vara ca 
20 %.  

Kvalitets- och måltalspremier förekommer men upplevs ibland som varande för 
låga i förhållande till övriga lönegrundande faktorer. 

Olika lönesystem har förekommit under lång tid, det är inte så att alla har haft 
ackordsarbete tidigare. Traditionerna och kulturen på enskilda arbetsplatser skiljer 
mycket både bland styckarna och bland företagen. 

Lönesystemen med en stark premiering av hög produktionstakt anses av många 
både bland produktionsledning och fackliga förtroendemän vara en mycket 
pådrivande faktor för att skapa arbetsskador. Många menar att så länge volymen 
premieras som den gör i lönesystemen kommer arbetsskadorna att finnas kvar. 

Bemanningsföretagens roll 
Bemanningsföretagen spelar en allt större roll för bemanning av stycknings-
arbetsplatser. Nattskift körs enbart av bemanningsföretag och i nötstyckningen 
använder man sig mera ofta av bemanningsföretag. Detta kan dels bero på att 
nötstyckningen är tyngre men också på att nötstyckningen har större årstidsvariationer 
än grisstyckningen beroende på inleveranserna av djur och det är lättare att variera 
styckarnas antal med bemanningsföretag. 

Bemanningsföretagen betraktas också som en lösning vid semestrar och andra 
variationer i produktionen. I många fall sköter bemanningsföretagen en avskild del av 
produktionen helt men lösningar där man blandar styckare från bemanningsföretag 
och egna anställda förekommer och verkar öka. I minst ett fall har man delat på 
styckningen så att egna styckare styckar gris medan bemanningsföretagets styckare 
styckar nöt för att kunna göra relevanta kvalitetsuppföljningar. Tidigare skylldes 
mindre bra kvalitetsutfall på inhyrda styckare utan att detta kunde bekräftas.  

I samband med användning av personal från bemanningsföretag kan lösningar 
med rotation och mångkunnighetskrav vid linjestyckning skapa problem beträffande 
inlärning, betalningssystem och gruppsamarbete. Detta gäller i synnerhet om 
inhyrningsperioden är så kort som 6-8 veckor. 
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Inhyrda styckare arbetar enligt vaga uppgifter oftast på raka ackord per styckat kilo. 
Konkreta villkor för hur arbetsvillkoren ser ut för inhyrda styckare har varit svåra att 
få fram. Enligt flera företagsrepresentanter är kostnaden för en inhyrd styckare samma 
som för en egenanställd men de producerar mer eftersom de är vana vid att jobba i ett 
högre tempo. En personalchef nämner att i Sverige har vi 8 tim arbetstid men i 
Danmark och Tyskland är den lägre samtidigt som man jobbar i ett högre tempo i 
dessa länder.  

Andra uppgifter om väsentligen lägre arbetskraftskostnader förekommer. 
Kvalitets- och utbytesuppföljningen verkar vara svårare och mindre strikt än 
beträffande egna styckare. Arbetsledare uppger dock att personalstyrning är enklare 
med inhyrd personal, de är alltid på plats, de har mindre frånvaro och de flesta är 
duktiga. Detta innebär såvitt jag förstått att om inhyrda styckare blir sjuka eller 
skadade byts de helt enkelt ut av bemanningsföretaget. 

Uppföljning av arbetsvillkoren för inhyrda styckare förekommer i praktiken inte 
och är uthyrarens ansvar. Fackets vilja att få fram anställningsvillkor för inhyrda 
styckare har i vissa fall lett till centrala förhandlingar då företagen inte varit beredda 
att tillmötesgå detta. Olika inhyrningsavtal förekommer, några få verkar vara helt 
öppna för insyn även för arbetstagare och fack men i många fall är det inte så. I något 
fall har bemanningsföretag blivit av med kontrakt pga. dåliga resultat och samarbete.  

Företagens strategier ger intryck av att variera mellan att vilja ha en stor del 
inhyrda styckare till att vara mycket restriktiva och enbart använda sig av det vid 
särskilda behov, t ex vid semesterledighet.  

Diskussion och slutsatser 
Föreliggande rapport grundar sig på intervjuer och observationer i de 
styckningsföretag som besökts och resultaten som framförs kan hänföras till de 
personer som intervjuats samt offentlig information om branschen och de företag som 
ingått. Rapporten innehåller varken teoretisk referensram eller analys då avsikten med 
rapporten är att rapportera ”dagsläget” såsom det uppfattas av de verksamma inom 
styckningsverksamheterna. Rapporten kan förväntas att fungera som ett underlag inför 
det fortsatta projektarbetet. Jag har som undersökare vinnlagt mig om att försöka 
förmedla en så fullständig bild som möjligt utan att värdera den information och de 
kunskaper jag fått mig till del. Detta till trots är det jag samt mina kollegor och 
personerna i projektets styrgrupp som har gjort det urval av resultat som finns i 
rapporten dels genom formuleringen av frågorna i intervjuguiden och dels genom 
själva insamlings- och skrivarbetet.  

Som avslutning vill jag framföra några personliga slutsatser och reflektioner 
som kan vara av vikt inför det fortsatta arbetet i projektet.  

Den stora enighet som finns om att kniven är den absolut viktigaste tekniska 
faktorn beträffande påverkan på styckarnas arbete har också haft stor inverkan på hur 
kniven som sådan betraktas, införande av centralslipning och ergostål. Men om man 
istället betraktar ”ständigt skarp kniv anpassad till den enskilda styckaren” som den 
viktigaste tekniska faktorn förskjuts fokus från kniven till hela organiseringen av 
”skarp kniv”. En rad brister framträder då omedelbart. Dessa är t ex: 

– Centralisering av inköp som riskerar att leda till standardisering av knivval 
och därmed sammanhängande suboptimering av knivfunktionen för 
individuella styckare.  

– Centralslipning som inte har en konstant jämn och hög kvalitet.  
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– Svårigheter att organisera så att varje styckare kan välja knivar efter preferens 
och behov (t ex märke, typ, styvhet, greppvidd) och sedan behålla dessa som 
personliga arbetsredskap.   

– Brister i utbildning hur man slipar och håller knivar vassa. 
De tekniska systemens uppbyggnad skiljer mycket från individuell styckning till 
starkt linjebaserad styckning med taktade flöden. Dessa olika lösningar ger olika 
problem och stora olikheter i möjlig arbetsorganisation. Trots detta har jag inte kunnat 
konstatera att det finns självklara skillnader i produktivitet om man räknar in både 
volym och kvalitet i resultatet. Jag har heller inte träffat någon person som har haft en 
avvikande uppfattning om detta. Det finns alltså en stor frihet att välja både teknisk 
lösning och arbetsorganisation och de valda lösningarna resulterar i olika 
arbetsrelaterade problem och möjligheter. 

Styrningen av verksamheten är ytterligare en fråga som har stor betydelse i 
företagen. Hur säkerställer man jämnt flöde, produktion enligt varierande 
specifikationer, hög kvalitet och produktivitet och utvecklande arbetsvillkor? Det 
finns tekniska aspekter på detta, t ex taktade flöden, organisatoriska aspekter som 
direkt personlig feedback i flödet och individuella aspekter som viljan att arbeta med 
en högre takt på förmiddagen än på eftermiddagen. Det är dock intressant att 
konstatera att det inte finns några direkta kopplingar mellan hög teknologisk nivå och 
specifika styrningsprinciper. Det finns t ex högteknologisk parallell produktion med 
individuell feedback liksom det finns högteknologisk seriell produktion med 
individuell feedback. På samma sätt kan man resonera om produktionssystem med en 
lägre mekaniseringsgrad. Jag kan alltså inte se en direkt koppling mellan teknisk nivå 
och specifika styrprinciper.  

Den tekniska utformningen av produktionen med en utökad arbetsdelning anges 
också som en huvudorsak till att kunna använda tekniska hjälpmedel som på olika sätt 
kan avlasta styckarna. Det är dock inte självklart att så behöver vara fallet om en 
annan prioritering görs i arbetet med att utforma produktionen. Detta tycker jag 
framgår när man jämför de olika styckningsverksamheternas utformning, tekniska 
lösningar och valda organiseringsformer. När en produktionsteknisk lösning är vald 
beträffande den huvudsakliga utformningen kan det däremot vara svårt att hitta bra 
tekniska lösningar på delfunktioner, t ex användningen av julgranar, bogbladsdragare 
eller späckmaskiner.  

Flödeslösningarna i de studerade företagen varierar stort, inte minst pga. 
olämpligt utformade lokaler som inte är byggda för den verksamhet som bedrivs idag. 
Projektet drar en gräns mellan styckning och packning som i vissa fall är olycklig och 
som minskar friheten att hitta bra lösningar på vissa problem. Inverkan på 
styckningen av hur den efterföljande packningen är utformad kan därför vara större än 
vad som framgår i denna rapport. I det fortsatta projektarbetet kan det vara av värde 
att diskutera och eventuellt ta hänsyn till detta.  

Bemanningsföretagen används idag för kapacitetsutjämning, 
semesterproduktion och liknande men också för kontinuerlig bemanning. Detta får 
åtminstone tre konsekvenser på lång sikt som alla verkar förekomma i viss 
utsträckning redan idag. Den ena är att företagen minskar sin satsning på att utbilda 
och utveckla nya styckare och förlitar sig på att kunna köpa in arbetskraft från andra 
länder via bemanningsföretagen. Den andra är att egenanställda styckare och 
arbetsledare får ta ansvar för kontinuitet på arbetsplatsen medan inhyrda styckare 
kommer och går. Tillfälliga anställningar minskar möjligheterna till 
arbetsorganisatoriska lösningar som kräver utvecklad kompetens. Den tredje är att en 
del av problemen med belastning och arbetsmiljö kan döljas genom att 
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bemanningsföretagens personal byts ut om de blir sjuka eller skadade. De syns inte 
heller i branschstatistiken. Detta kan synas vara en fördel för företagen men det 
riskerar att på lång sikt leda till urholkning av kompetens, utvecklingsförmåga och 
nytänkande. Bemanningsföretag användes t ex inte alls i det besökta danska slakteriet 
i Horsens som var mer modernt än något av de svenska slakterierna. 
En första slutsats inför det fortsatta arbetet är att för att minska belastningarna på 
styckare krävs åtgärder som är anpassade till de produktionslösningar som finns. 
Enstaka åtgärder kommer inte att lösa problemen utan en förutsättningslös granskning 
av varje enskilt produktionssystem och de specifika problem som är förknippade med 
just detta system krävs. Det är sedan nödvändigt att de åtgärder som genomförs är 
anpassade till detta system och att de angriper hela eller stora delar av problembilden.  

En andra slutsats kopplat till detta är att det inte är tekniska lösningar, 
arbetsorganisatoriska lösningar eller individuella lösningar som krävs utan en 
blandning av dessa.  

En tredje slutsats är att lönesystemen upplevs av många, både i företag och 
bland fackföreningsmedlemmar, som ett stort hinder för fortsatt utveckling och en 
minskning av belastningen på styckarna. Frågan är konfliktfylld och svår att hantera 
med både en nivåkomponent (hur mycket man tjänar) och en belöningskomponent 
(vad man får betalt för). Det krävs alltså en framsynt lönepolitik både från 
arbetsgivare och från arbetstagare för att lyckas med detta.  

Ytterligare en slutsats är att bemanningsföretagens existens kommer att fortsatt 
påverka styckarnas arbetssituation på många olika sätt men att användningen av dessa 
på sikt kan utgöra en risk att hela branschens kompetens och förnyelseförmåga 
urholkas. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Namn, bakgrund, roll 
Hur skulle du vilja beskriva branschen i Sverige? Styrkor och svagheter.  
Vilka utvecklingstrender ser du för branschen? 
Hur ser du på den situation som uppstått och som initierat projektet? 
Vilka är de viktigaste problem som finns inom branschen, inom följande områden? 

-teknik 
-arbetsorganisation 
-arbetsmiljö 
-individrelaterade frågor 
-verksamhetens effektivitet 

Varför har dessa problem uppstått? 
Vilka är de viktigaste lösningar som finns idag, inom följande områden? 

-teknik 
-arbetsorganisation 
-arbetsmiljö 
-individrelaterade frågor 
-verksamhetens effektivitet 

Vilka ytterligare möjligheter till förbättringar och dellösningar kan du se? 
Vad är de största hindren för att komma tillrätta med problemen? 
Vilka nya möjligheter kan komma att finnas i framtiden? 
Hur kan alla goda lösningar identifieras? 
Hur kan goda lösningar spridas på effektivaste sättet? 
Kan du se några låsningar mellan olika intressen? 
Kan du se några öppningar i dessa låsningar? 
Vilka kommunikationshinder och problem finns? 
I vilka avseenden är de ekonomiska hindren störst? 
Vilka mål tycker du är viktigast att detta projekt fokuserar? 
Vad skulle du vilja få ut av detta projekt? 
Beskriv vad som skulle göra att du blir nöjd med projektet? 
Vilka risker ser du med detta projekt? 
Vilka möjligheter ser du med detta projekt? 
Vilka rapporter eller undersökningar finns som beskriver problem och lösningar? 
Finns det intressanta idéer som kan utvecklas och testas? 
 
 



 

 

 


