
CHECKLISTA FÖR SLAKTERIER, 
STYCKNINGSFÖRETAG OCH 

CHARKUTERIER 
Del 2. Slakt och styckning

Använd checklistAn så här
•  Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i
 högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.
 Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i det systema-

tiska arbetsmiljöarbetet.
• Gör en riskbedömning av brister som framkommit. Markera 

de risker som är allvarliga.
•  Finns det frågor eller avsnitt som inte passar er verksamhet?
 Stryk dem! Tycker ni att något saknas? Lägg till det! 
 Anpassa checklistan så att den passar er!
• Fyll gärna i checklistan tillsammans, chef/arbetsledare och 

skyddsombud eller någon/några anställda. Checklistan kan 
vid behov delas upp så att olika chefer svarar för sina res-
pektive områden.

•  Gå igenom checklistan regelbundet, t ex två gånger per år.
•  Följ upp att det ni bestämt också blir gjort! 
• Ta gärna del av andra checklistor på Prevents hemsida:
 www.prevent.se

Vad behöver göras?
Behövs hjälp?

Vem ansvarar
för att det blir gjort?

När ska det
vara klart?

Telefon 08 -402 02 20

Datum:

Företag:

Deltagare:

slAkt

djurhantering- drivning,  
bedövning m.m.

1. Vid drivning och bedövning av djur 

a)  är utrymmen, belysning och klimat 
anpassade till verksamheten?

b)  är golv och liggytor jämna och  
halkfria?

c)  behöver grindar och annan inred-
ning förses med bullerdämpande 
material?

2. Händer det ofta att personal får 
kläm- eller stångskador under djur-
indrivning? 

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲



3. Behöver drivningen av djuren  
automatiseras?

slaktarbete

4. Finns tillräckligt utrymme runt  
arbetsplatserna?  

5. Vid avblodning av bedövat djur 
händer det att djuren vaknar till och 
skadar slaktaren?

6. Finns det risk att bränna sig vid 
skållning?

7. Står bullrande eller vibrerande 
maskiner som t.ex. borstmaskin, skrap-
maskin, svedugn

a)  på vibrationsisolerat golv ?

b)  i separat utrymme?

8. Har arbetsplattform, som är högre 
än 0,5 m över golv

a)  skyddsräcken och sparkkant?

b)  manöveranordning, pedal m.m. som 
är lätt åtkomlig?

c)  fast trappa?

9. Sker omkrokning av kött i bekväm 
arbetsställning d.v.s. i armbågshöjd?

10. Finns risk för halka p.g.a. hala 
golv?
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Vad behöver göras?
Behövs hjälp?

Vem ansvarar
för att det blir gjort?

När ska det
vara klart?

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲
Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲



11. Finns dropprännor/uppsamlings-
plå-tar/bräddavlopp för uppsamling  
av spill och blod vid

a)  transportörer för slaktkroppar,  
tarmpaket m.m.?

b)  rullbara hängställningar för bl.a. 
ister, organ, kohuvud m.m.?

d)  arbetsbord?

e)  kontroll och omkrokning på galge?

12. Övrigt?

stationära och handhållna 
maskiner samt transportörer

13. Sker alltid start och stopp av 
maskiner/transportörer från manöver-
panel? OBS! Säkerhetsbrytare får ej 
användas för start eller stopp.

14. Har transportörer 

a)  ingreppsskydd?

b)  ett eller flera nödstopp vid behov?

15. Behöver transportörerna kaps-
las in delvis eller helt för att undvika 
klämskador?

16. Görs förebyggande underhåll av 
maskiner/transportörer regelbundet,  
t ex enligt tillverkares instruktioner?

17. Är de stationära cirkelsågarna

a) tillräckligt bullerdämpade? (Valet av 
sågklinga kan påverka bullernivån)
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Vad behöver göras?
Behövs hjälp?

Vem ansvarar
för att det blir gjort?

När ska det
vara klart?

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲
▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲



b)  försedda med fungerande justerbar 
överhuv över sågklingan?

18. Är klyvsågar för storboskap 
inbyggda och försedda med separat 
avlopp för benspån och vatten?

19. Finns skyddsföreskrifter för hand-
såg tillgängliga?

20. När sågen startar, är den alltid 
riktad mot köttet tills den stannar helt?

21. Om någon maskin bullrar mycket 

a)  behöver bullernivån mätas?

b)  används hörselskydd? (Vid 75-80 
dB (A) kan hörselskydd behövas)

c)  erbjuds anställda hörselundersök-
ning om riskbedömning/bullermät-
ning visat att det behövs? (Det gäller 
vid 80 dB (A))

d)  finns åtgärdsplan för att minska ljud-
nivån? (Det krävs vid 85 dB (A))

22. För att minska slagljud från maski-
ner/transportörer, är tryckluft-cylindrar-
na försedda med exempelvis ändläges-
dämpning eller slagdämpning?

23. Vid inköp av  nya maskiner, ser 
ni till att 

a)  maskinen är CE-märkt? OBS! 
CE-märkning ska finnas på alla 
maskiner som tillverkats efter 1 jan 
1995. 

 Läs mer på www.av.se. 
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Vad behöver göras?
Behövs hjälp?

Vem ansvarar
för att det blir gjort?

När ska det
vara klart?

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲



b)  det ställs krav på ljudnivå vid tom-
gång, drift m.m.?

c)  ni får med svensk bruksanvisning? 

d) skyddskommitté/skyddsombud med-
verkar vid ett maskininköp?

e)  anställda får utbildning på den nya 
maskinen?

Personlig skyddsutrustning

24. Vid slakt och styckning  

a)  skyddas handen med titanbrynje-
handske? 

b)  används en kort eller lång manschett 
som når upp över underarmen?

c)  används brynjeförkläde, gummi- 
eller plastförkläde för att skydda 
kroppen?

d)  används termokläder vid behov?

e)  används skyddsskor med stålhätta, 
och sula med god friktion?

f)  används hörselskydd om maskiner/
verktyg/transportörer bullrar för 
mycket?

25. Om skyddsutrustning har skärska-
dor eller trasiga sömmar, byts de ut så 
snart som möjligt?
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Vad behöver göras?
Behövs hjälp?

Vem ansvarar
för att det blir gjort?

När ska det
vara klart?

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 
▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲



26. Sköter personalen sin personliga 
skyddsutrustning enligt tillverkarens 
anvisningar?

27. Övrigt

 
stYckninG

28. Vid styckningsarbete, förekommer 

a)  mycket framåtböjd arbetsställning?

b) kraftig vridning av kroppen?

c)  tunga arbetsmoment  för att exem-
pelvis lossa revben m.m.?

29. Faller köttet direkt ner på styck-
ningsbordet utan att styckaren behöver 
lyfta det manuellt?

30. Händer det ofta att köttbitarna 
ramlar ned eller åker baklänges på 
transportbanan?

31. Vid användning av sågmaskin är 
den

a)  lågvibrerande?

b)  upphängd i exempelvis balans-
block?

32. Är styckningsbordet

a)  enkelt ställbart i höjdled?

b)  lätt att vinkla?
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Vad behöver göras?
Behövs hjälp?

Vem ansvarar
för att det blir gjort?

När ska det
vara klart?

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲
▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 
▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲
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Vad behöver göras?
Behövs hjälp?

Vem ansvarar
för att det blir gjort?

När ska det
vara klart?

c)  försett med uppsamlingsplåt för spill?

33. Används knivar

a)  som har bra greppyta och känns bra 
i handen? 

b)  som har mjukt skaft av exempelvis 
termoplastiskt gummi? 

c)  med väl tilltaget fingerskydd vilket 
ger ökad säkerhet? 

34. Slipas kniven ofta (den blir fort slö 
om man skär i ben)?

35. Händer det ofta att någon slinter 
med kniven? 

36. Förvaras knivarna på lämpligt sätt  
och plats så att ingen kan skära sig?

37. Vid sågning med bandsåg

a)  är sågbladet inkapslat?

b)  behövs lyftanordning för att flytta 
tunga köttbitar till bandsågen?

38. Får köttbitarna plats på trimm-
ningsbord så att trimmarna kan arbeta 
bekvämt?

39. När man missat en köttbit klättrar 
man på bandet för att få tag på det?

40. Fungerar arbetsrotation och arbets-
fördelning vid styckning /paketering?

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲
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Vad behöver göras?
Behövs hjälp?

Vem ansvarar
för att det blir gjort?

När ska det
vara klart?

© Prevent  
Manus: Eliana Alvarez de Davila, IVL, Svenska Miljöinstitutet AB

Augusti, 2009

41. Övrigt 

kYl- och FrYsrUM

42. Finns nödsignal i frysrummet som 
går till ett bemannat rum?

43. Kan dörren öppnas inifrån?

44. Planeras och organiseras arbetet 
så att besvär och risker genom avkyl-
ning undviks?

45. Vid långvarigt arbete i frysrum 
används exempelvis termoställ, lämp-
liga underkläder, handskar med isole-
rande foder, fortbeklädnad och mössa?

46. Finns möjlighet till uppvärmning  i 
angränsande utrymme?

47. Finns hjälpmedel för tunga lyft vid 
behov?

48. Finns rutiner för att hålla golvet 
rent och isfritt?

49. Behövs sluss för att hindra ev. 
drag från kyl-/frysrum?

50. Övrigt? 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 
▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Ja ■                        Nej ■ 

▲▲

Nej ■                       Ja ■ 

▲▲
▲▲
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