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Uppgift 3: Arbetsmiljö i styckningsfabrik 
 
Frågeställningar: 

1. Hur ser den fysiska arbetsmiljön ut på arbetsplatsen?  

2. Vilka belastningar utsätter sig arbetstagaren för, och vilka delar av kroppen är det som belastas? 

3. Är arbetstagarens totala arbetsbelastning olämplig enligt AFS 2012:02? Använd modellerna för bedömning av 
(stående/gående) arbetsställningar, manuell hantering och ensidigt upprepat arbete för att avgöra om kriterierna 
för rött område uppfylls i var och en av modellerna. Motivera svaret. 

4. Finns det några individuella förutsättningar hos arbetstagaren som du utifrån filmen kan bedöma påverkar 
belastningen? Motivera svaret. 

5. Ge minst två förslag på hur arbetssituationen skulle kunna förbättras. Förklara hur dina förslag skulle kunna leda 
till minskad belastning hos arbetstagaren. 

6. Hur tycker du att arbetsgivaren ska prioritera dina förslag? Rangordna dem och motivera ditt svar. 

 

Den fysiska arbetsmiljön 

Arbetsbord med akrylplastyta för lägre friktion (Tappin et L, 2007, s20). Det underlättar att skjuta och 

dra stora köttstycken som ska hanteras på arbetsbordet (AFS 2012:2, s28).  Bordet är litet och fullt med 

saker, vilket begränsar arbetsställningar och -rörelser och kan leda till färre möjligheter att lägga köttet så 

det blir enklast/bäst att lägga snittet (Tappin et al, 2007, s19). Bordet är förhöjt jämfört med grannens men 

ser ändå lågt ut till styckaren som verkar vara över medellängd.  

Rullband i flera våningar till vänster, där köttet läggs. En våning över axelhöjd. Tråg framför bordet 

att lägga olika detaljer i. En tunna för avfall står till höger. Arbetstagaren måste sträcka sin lediga vänster-

hand framför och förbi kroppen för att slänga där. Hela arbetsområdet har begränsat rörelseutrymme. 

Oklart hur golvytan är utformad: hård beläggning, halkigt? Endast belysning ovanifrån. 

Arbetsverktyg: kniv, huggverktyg, skärpstål. Klädsel: keps med skärm som avskärmar ljus och even-

tuella reflexer, handskar, byxor, tröja, förkläde. Oklart vad han har under. För att hålla värmen och ha god 

komfort är det viktigt med funktionella underkläder vid arbete i kyla. Och att arbeta med handskar är för-

enat med risker för förändrad arbetsteknik och ökad trötthet i händerna om de inte har god passform. 

Oklart kring skor. God skodesign, inlägg kan förebygga besvär från ryggen som kommer av att arbeta 

länge stående (Tappin et al, 2007, s20-21). 

Klimat: Kyla i rummet, eventuellt drag, samt kallt kött som kan vara hårt att skära i. Kallt grisspäck 

kräver knivkraft i genomsnitt ungefär tre gånger så hög som att skära i köttet (Vogel, 2012). 

Buller: Arbetstagaren har hörselskydd, men inte rätt påsatta.  

 

Belastningar som arbetstagaren utsätts för 

Styckningsarbetet innebär manuell hantering av stora och mindre köttstycken och kraftutövning när 

han delar köttet i olika styckningsdetaljer. Arbetet är i hög grad repetitivt där samma rörelser upprepas 

och ger en ständigt pågående, likformig belastning i involverade kroppsstrukturer. Arbetet är bundet till 

arbetsplatsen, som är trång, och det har krav på precision. Dessa faktorer begränsar möjligheten att varie-

ra arbetsställningar och -rörelser. Det ser ut att vara starkt styrt genom löpande band och troligen ackord, 

vilket ger arbetstagaren litet handlingsutrymme – en belastning som innebär risk för besvär. Arbetet är 

handintensivt med både dynamisk och ensidig statisk belastning (AFS 2012:2, s15-16, 25-26, 30-31, 



Hellström, 2008, s164-166). Dynamisk belastning innebär att musklerna har tillfredsställande cirkulation 

(Gard & Odenrick, 1999, s39). Vid statisk belastning är cirkulationen hämmad och ger trötthet, muskel-

värk, vilket med tiden leder till skador (AFS 2012:2, s15). 

 Styckning ger dynamisk belastning under kraftutövning genom arbete med armar, händer och 

delar av skuldran (Hellström, 2008, s179). Arbetstagaren lyfter, drar, kastar och vänder kött-

stycken med händer och armar, håller om knivskaftet med fingrarna. Han utför ständiga skärande 

eller huggande rörelser med höger hand och arm, i långa och korta snitt.  

 Styckningsarbetet ger en statisk belastning på lägre nivå av nack- och skuldermuskulatur (Hell-

ström, 2008, s165, 179) eftersom det är kontinuerlig belastning under lång tid (Gard & Odenrick, 

1999, s40). Dessutom kräver arbetet med armarna att arbetstagaren ständigt måste stabilisera i 

skuldror, rygg, mage.  

Belastande arbetsställningar/-rörelser: På filmen syns att höger armbåge och nacken är konstant be-

lastade genom sina böjda positioner. Det ser ut att ligga en statisk belastning i skuldran på höger sida. 

Han böjer ryggen framåt när han skär ur köttstycket på bordet, och lutar ofta åt höger när han lägger 

snitten. Arbete med böjd rygg under lång tid ökar risken för skador (AFS 2012:2, s10).  

Den böjda nacken och att han ofta arbetar med arm och armbåge ut från kroppen åt sidan både vid 

styckning och lyft, ger ökad belastning i nacke och skuldra (Arbetsmiljöverket, AMV, 2013, 2012). 

Framåtböjt huvud parat med repetitivt arbete är riskfaktor för värk (Hellström, 2008, s184). 

Är belysningen för klen eller om synförhållandena har brister finns risk att arbetstagaren kompenserar 

för detta på olika sätt, till exempel genom sin arbetsställning, eller att muskler i nacke och axlar spänns. 

Ögonen belastas då också genom att muskler i och kring ögonen spänns (AFS 2012:2, s25). 

 

Den fysiska belastningen är alltså både total: 

Det högrepetitiva arbetet under kraftutövning tröttar ut musklerna. Arbetstagaren har ett uppdrivet arbets-

tempo utan pauser och variation i rörelsemönster. Detta ger en hög belastningsdos som leder till både en 

generell och lokal fysisk trötthet i muskulaturen. Det stående arbetet ger hög belastning på cirkulations-

systemet (AFS 2012:2, s22).  I en mindre studie sågs så höga pulsvärden vid styckning att arbetstagarna 

riskerade att överskrida rekommenderat gränsvärde för energetisk belastning (Bergstrand, 2011). Att stå 

och arbeta belastar även ben, fötter och bål, främst rygg (AFS 2012:2, s22). Det medger också liten möj-

lighet till avlastning genom andra kroppsställningar (Karltun, 2008, s13-14).  

Styckaren lyfter köttdelar med vänster hand, ibland båda. Grovt räknat cirka 400 gånger i timmen. Det 

ger en lokal belastning i skuldrorna. Knivarbete och hantering av kött ger hög belastning, främst i armar, 

rygg och nacke då händer och armar används konstant i rörelser med relativt hög hastighet och kraftutöv-

ning (Karltun, 2008, s13-14). 

Tidspress, höga krav i arbetet och arbetstagarens låga handlingsutrymme ger hög psykisk belastning. 

Det kan leda till muskelspänningar (AFS 2012:2, s18).  Troligen uppstår en psykologisk trötthet 

eftersom arbetet ställer krav på precision och mental koncentration under lång tid. Andra belast-

ande faktorer är bullrig miljö, enahanda och fysiskt krävande arbetsuppgifter (Gard & Odenrick, 

1999, s39-40) och att arbeta i låg temperatur (AFS 2012:2, s9). Högt buller kan ge ökade stressnivåer och 

trötthet (Tappin et al, 2007).   

 

 

 

… och lokal: 



Arbete där leder böjs kraftigt, sträcks eller roteras under långvarig belastning i ytterlägen riskerar att ge 

besvär (AFS 2012:2, s20, Vogel, Karltun, Eklund & Engkvist, 2013). Belastning på handled kan klämma 

åt medianusnerven och ge karpaltunnelbesvär (Karltun, 2008, s13-14). Den böjda ryggen och nacken är 

också exempel på lokala belastningar. På filmen syns att arbetstagaren vrider och böjer knivhandens 

handled i alla ledder under kraftpåverkan. Fingerlederna är kraftigt böjda kring knivskaftet. Styckaren 

vrider vänster handled när han slänger köttet på bandet, och lyfter armen över axelhöjd med ganska stora 

köttstycken för att nå översta rullbandet. Detta ger lokal belastning i handleder, armbåge, skuldra, tumme, 

vilket kan resultera i smärtande muskler, inflammationer i senor och deras fästen (Hellström, 2008, s184).  

 

Bedömning av total arbetsbelastning  

Arbetsställning/-rörelse 

 Stående arbetsställning med böjd nacke och kraftigt inskränkt rörelsefrihet för rygg och nacke under en 

väsentlig del av arbetspasset.  

 Ryggen periodvis böjd, armen periodvis över skulderhöjd och handen ¾ armlängd från kroppen.  

 

Manuell hantering 

 Modellen avser lyft med två armar och tar inte hänsyn till frekvens och arbetets varaktighet (AFS 

2012:2, s38). De tunga köttstyckena kan skjutas och dras med två armar, men styckaren väljer ofta att 

göra det med en arm. Kan vara ett utslag av tidspress. De flesta lyften är av mindre detaljer långt under tre 

kilo. Enligt modellen skulle de flesta av dessa hamna i grönt område. 

 Men den manuella hantering som styckaren gör sker med en arm, ofta långt ut från kroppen (¾ arm-

längd eller mer). Det finns även andra försvårande faktorer. Till exempel att lyften av lite större detaljer 

sker genom vridning av bålen, arbetsplatsens utformning (som kräver lyft i och över axelhöjd samt från 

vänster till höger), styrd arbetstakt, få pauser och att lokalen har låg temperatur (AFS 2012:2, s9-10). 

Enligt modellen bedöms därför lyften ligga inom gult. 

 En översiktlig skattning med verktyget Bedöm risker vid manuell hantering – lyfta och bära som tar 

hänsyn till lyftfrekvens, arbetstid och hur lyften utförs indikerar däremot klart rött: ”hög belastningssitua-

tion, fysisk överbelastning ar sannolik. Arbetsplatsens utformning måste ändras” (AMV, 2012).  

 

Repetitivt arbete 

 En arbetscykel är cirka 6 minuter och 20 sekunder. Den upprepas flera gånger i timmen under minst 

halva arbetspasset. Inom denna cykel är arbetsrörelserna mycket likartade: skära, hugga, vrida på kött-

stycken, slänga iväg utskurna bitar, slamsor och ben. Begränsade möjligheter att variera arbetsställ-

ningar/-rörelser. Begränsad möjlighet att påverka hur arbetet ska utföras, och delvis styrt av andra. 

 Arbetstagaren gör en uppgift i produktionsprocessen. 

 

Eftersom en eller flera faktorer är i rött eller gult område bedöms arbetet som repetitivt och olämpligt. 

Viktigt att åtgärder görs (AFS 2012:2, s 41). Dessutom finns faktorer som samverkar och ökar belast-

ningen ytterligare (AFS 2012:2, s18, 40): 

 Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer tillsammans med olämpliga arbetsställningar kan öka risken för 

belastningsbesvär. I detta fall buller, eventuellt dålig belysning och låga temperaturer.  

 Höga krav på precision, kraftutveckling och hastighet i rörelserna. 

 Ackordsarbete. 



 För att arbetsställningen ska vara grön ska ”arbetshöjd och räckområde anpassande till arbets-

uppgift och individ”, under en väsentlig del av arbetspasset. Det är inte fallet här. Bedömning med Harm 

indikerar gult: ” risk för besvär i arm, nacke eller skuldra för en del av arbetstagarna” (AMV, 2013). 

 

 Min bedömning är att den totala belastningen är förenad med risker för belastningsskador och 

därför olämplig. Många faktorer ligger i gult område: ”belastningarna i arbetet har en sådan storlek och 

karaktär att flera arbetstagare riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt”. Men till 

detta kommer samverkande faktorer (se ovan) som gör att belastningarna snarare hamnar i rött område 

där ”belastningarna i arbetet har en sådan storlek och karaktär att alla eller de flesta arbetstagare 

riskerar att drabbas av belastningsbesvär på kort eller lång sikt” (AFS 2012:2, s35). 

 

Arbetstagarens individuella förutsättningar 

Arbetstagarens förutsättningar för att klara av fysiska krav är bland annat beroende av fysisk och psykisk 

förmåga, kroppsmått, ålder, kön, kondition, erfarenhet (AFS 2012:2, s18).  

Den här mannen är lång och har långa armar. Det ökar hävstångseffekten på lederna när han belastar. 

Det vill säga en liten vikt belastar mer när den lyfts långt ut från kroppen (AFS 2012:2, s18, 38). Som när 

han sträcker ut armen för att lämna av styckdetaljer på rullbandet. Å andra sidan når han det översta 

bandet utan att få en alltför extrem vinkel i axeln. Och frekvensen av dessa lyft är inte hög.  

Värre är den framåtböjda nacken och ibland sneda ryggen som kan ha flera orsaker: hans längd i för-

hållande till aktuell arbetshöjd, att det är trångt på bordet för att komma åt att skära på rätt ställen, och 

kanske också belysnings- eller synförhållanden. Han kan också ha felaktig arbetsteknik. Det ser till exem-

pel inte ut som att han använder sig av tyngdöverföringar via benen. Detta skulle öka kraft och räckvidd 

på ett skonsammare sätt jämfört med att böja och vrida på ryggen som han gör nu (AFS 2012:2, s22). Att 

han ofta har handleden kraftigt böjd under kraftmoment kan också vara ett tecken på att han inte fått lära 

sig optimal arbetsteknik. 

Arbetstagarens allmänna kondition och muskelstyrka påverkar hur mycket belastning hans kropp tål 

(AFS 2012:2, s19). Att han är ung och man skulle kunna ge honom bättre förutsättningar att tåla belast-

ning, särskilt om han är vältränad (Holmström, Eklundh & Ohlsson, 1999, s51). Han ser mer finlemmad 

än muskulös ut . En studie nämner att de som anställs i branschen nuförtiden är sämre fysiskt rustade än 

tidigare generationer (Tappin, et al, 2007). 

 

Prioritering av åtgärdsförslag för förbättrad arbetssituation 

Att försöka förebygga belastningsbesvär med enstaka åtgärder ger klent resultat. Det är effektivare att 

genomföra ett brett program än att försöka lösa problem ett och ett (Tappin et al, 2007). Eftersom det är 

en komplex samverkan av olika faktorer som gör att styckare drabbas av belastningsskador krävs åtgärder 

riktade mot fysiska, psykiska, sociala och organisatoriska faktorer. Några av de faktorer som bäst kan 

minska riskerna för belastningsskador är (Lindbeck & Engkvist, 2008, s1-2): 

 kniv och ”knivorganisation”, 

 arbetsplatsutformning, 

 arbetsorganisation för minskad repetitivitet, 

 möjligheter till återhämtning. 

 

Enligt AFS (2012:2, s7) ska arbetsgivaren ”ordna arbetsplatsen så att man minskar eller undviker 

risken för arbetstagarna att drabbas av belastningsbesvär, särskilt i ryggen, vid manuell hantering 1. 



av bördor och laster eller vid andra arbetsuppgifter som kräver kraftutövning”. Riskfaktorer för 

muskuloskeletala besvär är att vara tvungen att böja, vrida sig, eller att arbeta i begränsande arbetsställ-

ningar. Bäst är om arbetet aldrig utförs ovan axel- eller under höfthöjd, att kunna arbeta nära kroppen för 

bästa kraftutveckling, och att inte behöva arbeta framåtlutad (Tappin et al, 2007, s19-20).  

Därför måste arbetstagaren få arbetsplatsen anpassad. Arbetsutrymmet måste vara stort nog för att 

han ska kunna röra sig ”avspänt, dynamiskt och välbalanserat ”(AFS 2012:2, s20). Går det att flytta 

tunnan till höger så han slipper lyften tvärs förbi kroppen? Översta våningen på rullbandet borde inte 

användas, i vart fall inte till tyngre slaktdetaljer. Det måste finnas plats att använda benen för tyngd-

överföringar och att flytta fötterna vid lyft istället för att vrida bålen. 

Arbetstagaren måste kunna justera arbetshöjden. Ett höj- och sänkbart bord, som kan vinklas för att 

han ska slippa sträcka sig långt över bordet skulle ge en mer gynnsam arbetsställning för rygg och nacke.  

Att styckare arbetar vid arbetsbord som inte är anpassade i höjdled är inte ovanligt. Men även om det 

finns höj- och sänkbara bord innebär ackordsarbetet att man inte alltid anser sig ha tid att ändra höjden 

(Vogel, Karltun, Eklund & Engkvist, 2013). Är det så i detta fall bör man se till att det ges tid att justera 

arbetshöjden. Därför bör återhämtningspauser också prioriteras (se punkt 3). 

 

Mitt andra förslag är att verka för god arbetsteknik, där en väl utformad och vass kniv ingår. Är 

kniven inte rätt utformad och om den inte används på ett bra sätt kan den bidra till belastnings-

besvär i händer, handleder, armar och skuldror (AFS 2012:2, s28, Bergstrand, 2011). Enligt AFS (2012:2, 

s8) ska arbetstagaren få ”möjlighet att träna in en lämplig arbetsteknik för den aktuella arbetsuppgiften”. 

 

Ett tredje åtgärdsförslag är att bryta repetitivitet och statisk belastning genom förändrad arbets-

organisation. Muskler och andra strukturer måste få tillräckligt tid för återhämtning och vila för 

att bygga upp sig mellan nedbrytande belastningar (Hellström, 2008, s187).  

Enligt AFS (2012:2, s42) modell för repetitivt arbete är arbetstagarens arbetsuppgifter repetitiva och 

därför olämpliga. ”Gynnsam belastning karaktäriseras av återkommande variation, balans mellan aktivi-

tet och återhämtning samt begränsning i tid” (AFS 2012:2, s28). Arbetstagaren bör därför få fler och 

varierade arbetsuppgifter för att skapa en gynnsammare belastning som inte är ensidig som nu.  

Men redan nu bör man införa fler korta pauser under arbetsdagen för återhämtning, eftersom det är 

en rekommenderad åtgärd för att förebygga besvär från repetitivt arbete (Hellström, 2008, s179, 187).  

 

Motivering till åtgärdsförslag och prioritering 

Om filmen är representativ för den här styckaren s arbetsdag har han en belastningsdos som är hög, menar 

jag. Hög belastningsdos leder i längden till att arbetet skadar kroppens vävnader (AFS 2012:2, s16). Att 

öka variationen i arbetet och ge tid för återhämtning är viktigt vid repetitivt arbete, där samma kropps-

strukturer står under ständig belastning (Hellström, 2008, s187). Varierade arbetsuppgifter kan vara 

effektivt för att minska risken för muskuloskeletala besvär (Lindbeck & Engkvist, 2008, s14). Egentligen 

skulle jag vilja ha detta som första åtgärd. Men det kräver både planering och stora investeringar i form av 

ny arbetsorganisation, utbildning av personal och flexibla arbetsstationer.   

I en större interventionsstudie i ett antal svenska slakterifabriker infördes arbetsrotation som inklude-

rade knivfria arbetsuppgifter, och knivpass med maxlängd på 1,5 timme. Justerbara arbetsstationer var 

där nödvändiga när flera arbetstagare skulle rotera på samma position. Studien visar att dessa åtgärder gav 

positiva resultat på styckarnas upplevda fysiska belastning. Forskarna drar slutsatsen att minskad knivtid i 

2. 

3. 



de flesta fall innebär minskad repetitivitet och därmed minskad risk för muskuloskeletala besvär (Vogel, 

Karltun, Eklund & Engkvist, 2013).   

Därför blir prio ett: justerbar arbetsstation tillsammans med införandet av korta pauser. Om 

arbetsgivaren inte åtgärdar detta genast kommer arbetstagaren garanterat att få besvär eftersom han nu har 

en påfrestande arbetsställning och ett starkt repetitivt arbete. Åtgärderna kan samtidigt vara start på ett 

långsiktigt arbete mot förändrad arbetsorganisation med varierade arbetsuppgifter, tänker jag.  

Arbetsteknik och kniv: muskelstyrkan vid styckningsarbete är mycket beroende av handens position 

och typ av grepp kring knivhandtaget. Studier visar att ansträngningen i övre extremiteterna påverkas av 

verktygens utformning (Lindbeck & Engkvist, 2008, s8). Med god arbetsteknik varar knivens skärpa 

längre, och en slö kniv ökar den fysiska belastningen (Bergstrand, 2011). En vass kniv, med ett grepp 

som passar individen och ger god friktion, bidrar till neutral handledsvinkel och minimerar greppkraft, 

kraftutövning och antal nödvändiga snitt (Tappin et al, 2007, s21, 23).  

Att utbilda i god arbetsteknik och att erbjuda anpassade handverktyg är åtgärder som minskar belast-

ningen och som inte behöver innebära en orimligt stor investering, tänker jag.  
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