
X: Jag är 37. 
 
M: Och var jobbar du någonstans? 
 
X: Nejdefelts Yrkes och Profilkläder. 
 
M: Vad är ditt yrke? 
 
X: Butikschef. 
 
K: Hur länge har du jobbat här? 
 
X: 11 år. 
 
K: Och hur ser din arbetsdag ut? 
 
X: Ja det varierar varje dag hur den ser ut. Alltså det är ju kunder, besök, utprovningar, ordna butik 
och sånt där som… 
 
M: Hur dags börjar du jobba? 
 
X: 7. 
 
K: Och när slutar du jobba? 
 
X: 16. 
 
K: Vad brukar du äta till lunch? 
 
X: Hemlagat. (skratt) Gott! 
 
K: Och vilka jobbar du med? Hur många ni är, vilka ni är… 
 
X: Vi är ju… Vad är vi, en två tre fyra fem sex sju stycken här. Och sen har vi ju två butiker till… 
 
K: Är det här den största… 
 
X: Ja 
 
K: Vilka andra i området har du kontakt med? 
 
X: Väldigt många kunder. Har jag kontakt med. 
 
M: De flesta som är era kunder som kommer in här i butiken, är det folk som jobbar i området? 
 
X: Näe, det är det inte. Det är mycket bygg och så där. Det är från hela Stockholm. Hela landet.  
 
K: Ja för ni har inga sådana vita rockar och… 
 
X: Jo det har vi… 
 
K: Ja det måste man ju nästan ha här… 
 
X: Vi har allt egentligen till en kund… från lager till direktion (?) till presentreklam, allt sånt. 
 
M: Tror du att det är många av dem som jobbar här i området som köper in kläder från er? 
 
X: Ja, det tror jag… Vi har ju inte gått ut med det så men det har spridits. Så det tror jag absolut. 



 
K: Vilka brukar vara på plats när du kommer till jobbet? 
 
X: Det är jag. Jag är först. 
 
K: Men området vaknar ju ganska tidigt, tänker jag också. Så klockan 7 har det ju varit igång i några 
timmar… 
 
X: Ja, det är ju folk i området… ja. Fast man ser inte så mycket så pass tidigt på morgonen. 
 
M: Vad har du själv på dig när du jobbar? 
 
X: Jeans. Tröja. 
 
M: Vad tycker du är det bästa med ditt jobb? 
 
X: Personlig kontakt med alla kunder. Alltså det är service, servicen. Bra… Dom man jobbar 
tillsammans med. Det är det viktigaste. Och arbetstiden framförallt. Inga kvällar, inga helger. 
 
K: Vad tror du om ditt arbete i framtiden? 
 
X: Det kommer bara att utvecklas mer. Det… folk… Det är så mycket lagar idag. Så det måste 
användas arbetskläder idag. Så det kommer bara bli bredare… Sen kommer det mycket snyggare 
kläder så att… 
 
M: Hur ser de där lagarna ut, är det… 
 
X: Det är stadgar och så… är du på vägar och bygg… du måste ju ha lysande kläder, reflexer… ja 
allt… du måste skydda händer och fötter… och allting idag. På grund av alla lagar som är på 
byggen… det gäller glasögon… 
 
M: Och här… livsmedelsindustrin måste ju finnas jättemycket… 
 
X: Det är samma där. Det är också krav, på allt. Vita kläder kan det ju vara på vissa ställen. 
 
K: Stora arenabygget, har dom kommit hit och...? 
 
X: Inte… dom har ju… eller vad ska man säga. De som har det bygget, de har egna kläder. 
 
K: PEAB? 
 
X: Ja det är PEAB… De har egna kläder… De gör sina kläder själva. Men småarbetarna där, de som 
inte jobbar på PEAB dom använder ju… 
 
K: Vad tror du om det här området i framtiden? 
 
X: Jag tror att det kommer att bli bostäder. Det tror jag… För de tar ju inte in några nya här. Det finns 
ju hur mycket tomma lokaler som helst, men de går ju inte ut med nåt heller… Så att… Men det är 
vad jag tror… 
 
K: Det kommer att byggas mycket då tänker jag… Om det förvandlas på det sättet. 
 
X: Ja, det tror jag… Både på gott och ont. 
 
K: Jo, kanske gott… för er då, tänker jag… 
 
X: Ja, precis, jaja… absolut! 
 



M: Men tror du att ni kan vara kvar här? 
 
X: Ja det tror jag. Jag tror inte att vi kommer att… vi är utanför gränsen tror jag… för rivning och sånt. 
Det tror jag. Hoppas jag. 
 
K: Vad jobbade du med innan du började här? 
 
X: Jag jobbade som kallskänka. 
 
K: Mhm… Så du är ganska bekant med den här sortens område..?! Livsmedel och... 
 
X: Ja, det är jag ju… ja… 
 
K: Ja, det var våra frågor… 
 
X: Kommer ni att gå runt mycket eller? 
 
M: Ja… Vi försöker… Det är spännande liksom att… 
 
X: Vad svarar folk då? Alltså vad tror de om området? 
 
K: Om framtiden? 
 
X: Ja… 
 
K: Många säger att det har pratats om det länge, att något ska hända. Tjugo år, eller mer. 
 
X: Ja… 
 
M: Fast att nu känns det väl som att det är... 
 
X: Ja… 
 
M: Men det är väldigt väldigt spännande att få alla berättelser, liksom inifrån byggnaderna, för vi går ju 
igenom området två gånger om dagen, men vi har ju ingen kontakt med verksamheterna inne i 
byggnaderna... så… 
 
X: Ja det är ju olika världar också... ja det är väldigt olika världar liksom, man ser Bröderna Grundfos 
och så vi och så… alltså det är ju väldigt mycket… sen har vi ju på hörnan där, brukarföreningen, som 
är mycket och så gamla Scan… som har varit här sedan… 
 
K: Visst är det så att man lite kan skräddarsy arbetsbyxor och sånt… Efter längd och… 
 
X: Det kan du… Alltså i dagsläget finns det ju arbetskläder som är nästan... alltså det finns i alla 
storlekar… Alltså är du kort eller stor eller lite, det finns nästan i alla storlekar... Sen kan det ju vara att 
de är specifika och då kan man ju göra det, men det blir ju lite dyrare då. Det mesta går att ta fram. 
 
K: Så man kommer hit och tar mått och så, för att komma fram till… 
 
X: Äh, näe… jag kan säga på en gång och så kan jag plocka fram ett par byxor till dig. Jamen alltså, 
alla här i stort sett, som jobbar... eller så plockar man fram och så skiljer det kanske en storlek om 
man har otur. Men ja… Och lite svårare på tjejer... I och med att vi har mycket mer höft… Oftast går 
tjejerna in på killbyxor för att de är rakare. Annars så... alla vill… skurningen i tjejernas byxor är ju lite 
högre… Det finns till alla nästan… 
 
M: Ja… 
 
X: Arbetskläder idag det är så otroligt utbrett… så det… 



 
K: Det är snyggt… 
 
M: Det finns jättemycket fint som ja… 
 
X: Ja det kommer så mycket snyggt så, det är ingenting jämfört med det som kommer… ja kan säga 
det va… åhh… 
 
M: Men det var en sak jag tänkte på: kontakten som du har med de andra i området... är det 
framförallt att de kommer hit som kunder? 
 
X: Ja, det är så det har blivit. 
 
M: Ni är inte kunder hos någon annan? 
 
X: Vi är nog kunder hos någon annan, men inte många. Det kan vara någonting. Och sen… vi 
försöker att inte … alltså man ska inte utnyttja.. alltså sina… vi är lite sådär att…våra kunder... då är 
de våra kunder… och vi är inte deras… Alltså, håller de på med livsmedel så har ju inte det med vårt 
arbete att göra, så därför håller vi isär det faktiskt. Så att man inte utnyttjar sin kontakt för att det kan 
bli fel. 
 
M + K: Ja just det… 
 
X: Där är vi väldigt… att man går inte och handlar någonstans… bara för att man har den möjligheten. 
 
K: Många trycker väl upp sina firmanamn och så. 
 
X: Ja... det är ju så för att idag måste du nästan vara loggad, dels för att kunna synas men också för 
att kunna dra av... så måste du ha logga, men sen vad det är eller om det är i samma färg, det är en 
helt annan sak.  
 
K: Kan ni göra det här i butiken? 
 
X: Ja vi plockar fram loggor och trycker. Men det är ju rätt roligt med loggor. Man kan ju ta fram så 
otroligt mycket loggor. Det är ju jättehäftigt. Det och nu syns det ju när du har en logga… Det är 
samma med gula kläder… Du syns ju överallt. Det spelar ingen roll. Det är riktigt kul. Så att… 
 
K: Ja här kommer nåt… gult. 
 
X: Jamen dom är ju… det blir ju bara mer och mer lagar alltså, det krävs ju... Du vill ju synas… 
 
M: Ja på vägarna och… 
 
X: … och byggena. 
 
K: Jag tänker bara sådana som cyklar till jobbet nu som… 
 
X: Ja det är väldigt många som har börjat ha det på sig… och det märker man ju när man ser någon i 
svart man blir ju nästan förbannad alltså, haha, för det syns ju inte… Näe… så riktigt kul! 


