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Identifiera dina kompetenser 

Självskattningsformulär för slaktare och styckare 

Har du arbetat som slaktare eller styckare tidigare och vill du arbeta inom 

slakt och styck i Sverige? Efterfrågan på slaktare och styckare i Sverige är stor 

på kort och lång sikt. Branschen har behov av erfarna slaktare och styckare, 

men även för dig som inte har så mycket erfarenhet men som kan tänka dig att 

jobba inom yrket finns det möjligheter. Ett första steg är att fylla i 

självskattningsformuläret nedan. Här ställs ett antal frågor där du får en bild 

av vad som krävs för yrket och Arbetsförmedlingen får en bild av din kunskap 

och erfarenhet av yrket.  

Om en arbetsgivare erbjuden en yrkeskompetensbedömning får du som har 

erfarenhet eller vill arbeta som styckare eller slaktare en möjlighet att få din 

kompetens bedömd på en arbetsplats. 

Frågorna i självskattningen bygger på de krav som finns för att arbeta som 

slaktare eller styckare i Sverige. Svaren baseras på dina kunskaper och 

erfarenheter inom yrket. 

Alla dina kunskaper och erfarenheter räknas. Det är du själv som värderar 

dina kompetenser.  

Så fyller du i självskattningsformuläret 
I formuläret nedan finns ett antal frågor. Varje fråga ska besvaras med det 

alternativ som du tycker passar bäst i en skala från 1 till 5. Läs frågorna 

noggrant och svara ärligt på frågorna.  

Diskutera resultaten med din arbetsförmedlare när du har genomfört 

självskattningen, för att ni tillsammans ska planera hur du kan använda dina 

kompetenser i planeringen med Arbetsförmedlingen.  

Använd fritextfältet, längst ned i enkäten om du vill utveckla dina 

erfarenheter. Det kan handla om att du har erfarenheter som slaktare eller 

styckare men det saknas frågor i denna självskattningsenkät. 

Kan du styrka dina kunskaper och erfarenheter på något sätt, till exempel 

genom intyg eller betyg? Om du har intyg eller betyg kan Arbetsförmedlingen 

hjälpa dig med att översätta och validera dem. 
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Du kan utgå från följande nivåer för att identifiera 
dina kompetenser 

1: Ingen erfarenhet  

 Här kanske du har teoretisk kunskap men ingen praktisk erfarenhet 

2: Liten erfarenhet  

 Du har provat på att arbeta under tiden du gick en utbildning  

3: Bra erfarenhet 

 Du har referenser och arbetsintyg som gäller för arbete i branschen 

under ett år 

4: Stor erfarenhet 

 Du har flerårig praktisk erfarenhet och kan relativt fort börja arbeta 

självständigt 

5: Mycket stor erfarenhet 

 Du ska kunna testas på en arbetsplats direkt som arbetsledare, chef 

eller expert 

 Du har erfarenhet av att organisera och utveckla verksamheten och 

har erfarenhet av administration och styrning  

 Du har erfarenhet av att kommunicera hur arbetet inom området ska 

bedrivas och kan engagera och motivera medarbetare  

 Du ha erfarenhet av att organisera resurser till olika 

projekt/grupper/verksamhetsområden/medarbetare 

Använd fritextfältet, längst ned i enkäten om du vill utveckla dina 

erfarenheter. Det kan handla om att du har erfarenheter inom branschen men 

det saknas frågor om just detta i självskattningsenkäten. 

Kan du styrka dina kunskaper och erfarenheter på 
något sätt, till exempel genom intyg eller betyg?  

Om du har intyg eller betyg kan Arbetsförmedlingen hjälpa dig med att 

översätta och validera dem.  
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Självskattningsformulär 

Slaktare och styckare 

 

Egenskaper som är viktiga för yrket  1-5 (Ingen erfarenhet – Mycket stor erfarenhet) 

1. Jag har erfarenhet av att jobba 

självständigt och ta egna beslut 

             1              2              3              4              5       

2. Jag har erfarenhet av att jobba 

tillsammans med andra. 

             1              2              3              4              5       

3. Jag klarar av att arbeta under stress              1              2              3              4              5       

4. Jag kan hålla mig lugn i en stressig miljö.              1              2              3              4              5       

5. Jag vet vad arbetsmiljö betyder och 

innebär. 

             1              2              3              4              5       

6. Jag kan förhålla mig till regler på en 

arbetsplats. 

             1              2              3              4              5       

7. Jag håller rent och snyggt på min 

arbetsplats.  

             1              2              3              4              5       

8. Jag är noggrann och ansvarsfull.              1              2              3              4              5       

9. Jag har erfarenhet av att läsa och följa 

instruktioner. 

             1              2              3              4              5       

10. Jag är van vid fysiskt arbete.              1              2              3              4              5       

11. Jag är motiverad att arbeta med slakt eller 

styckning. 

             1              2              3              4              5       

Erfarenhet och kompetenser som 
är viktiga för yrket 

1-5 (Ingen erfarenhet – Mycket stor erfarenhet) 

12. Jag har kunskap om de grundläggande 

arbetsuppgifterna inom slakt. 

             1              2              3              4              5       

13. Jag har kunskap om de grundläggande 

arbetsuppgifterna inom styck 

             1              2              3              4              5       

14. Jag har erfarenhet av att jobba som 

arbetsledare inom slakt eller styck. 

             1              2              3              4              5       
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15. Jag har kunskap om de rutiner som gäller 

för hygien när man arbetar på ett slakteri. 

             1              2              3              4              5       

16. Jag har kunskap om hur utrustningen som 

används i ett slakteri ska göras rent. 

             1              2              3              4              5       

17. Jag har kunskap om vilka regler som 

gäller för paketering och märkning av kött- 

och slaktprodukter. 

             1              2              3              4              5       

18. Jag har erfarenhet av att jobba i linje. 

(t.ex. pace, marell eller 

enkelbordsstyckning) 

             1              2              3              4              5       

19. Jag har erfarenhet av repetitivt arbete.              1              2              3              4              5       

20. Jag har erfarenhet av att jobba med slakt 

på ett mindre företag. 

             1              2              3              4              5       

21. Jag har erfarenhet av att jobba med 

storskalig industriell slaktning. 

             1              2              3              4              5       

22. Jag har erfarenhet av att jobba inom 

industrin. 

             1              2              3              4              5       

Praktisk erfarenhet av styck och slakt 1-5 (Ingen erfarenhet – Mycket stor erfarenhet) 

 

23. Jag har vana att arbeta med kniv i mitt 

yrke. 

             1              2              3              4              5       

24. Jag har erfarenhet av att jobba inom 

grovstyck. 

             1              2              3              4              5       

25. Jag har erfarenhet av att jobba inom 

planering och logistik på ett 

slakteri/styckeri. 

             1              2              3              4              5       

26. Jag har erfarenhet av att arbeta med slakt 

av gris. 

             1              2              3              4              5       

27. Jag har erfarenhet av att stycka gris.              1              2              3              4              5       

28. Jag har erfarenhet av att stycka följande 

delar på gris: 

 

a) Karré              Ja                                           Nej 

b) Kotlett              Ja                                           Nej 

c) Picnic             Ja                                           Nej 
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d) Ytterlår              Ja                                           Nej 

e) Innanlår              Ja                                           Nej 

f) Rulle              Ja                                           Nej 

g) Fransyska              Ja                                           Nej 

h) Rostbiff              Ja                                           Nej 

29. Jag kan tänka mig att arbeta med griskött.              Ja                                           Nej 

30. Jag har erfarenhet av att arbeta med slakt 

av lamm.  

             1              2              3              4              5       

31. Jag har erfarenhet av att stycka lamm.              1              2              3              4              5       

32. Jag har erfarenhet av att stycka följande 

delar på lamm:  

 

a) Entrecote              Ja                                           Nej 

b) Fransyska              Ja                                           Nej 

c) Rostbiff             Ja                                           Nej 

33. Jag har erfarenhet av att arbeta med slakt 

av nöt. 

             1              2              3              4              5       

34. Jag har erfarenhet av att stycka nöt.              1              2              3              4              5       

35. Jag har erfarenhet av att stycka följande 

delar på nöt: 

 

a) Entrecote               Ja                                           Nej 

b) Ryggbiff              Ja                                           Nej 

a) Oxfilé              Ja                                           Nej 

b) Ytterlår             Ja                                           Nej 

c) Innanlår              Ja                                           Nej 

d) Rulle              Ja                                           Nej 

e) Fransyska              Ja                                           Nej 

f) Rostbiff              Ja                                           Nej 
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Om du vill förtydliga erfarenheter eller kunskaper, vänligen beskriv nedan: 

 

 

 

 

 


