
A: Vad heter du? 
 
S: Jag heter Sven. 
 
A: Hur gammal är du? 
 
S: 58. 
 
A: Och var jobbar du någonstans? 
 
S: På Wurstmaster. 
 
A: Vad är ditt yrke? 
 
S: Jag är charkuterist, och även charkuterimästare. Då innehar man ett mästarbrev i 
charkuteriyrket. 
 
E: Jaha, så det är ett lärlingsyrke? 
 
S: Nej, men alltså alla… egentligen traditionella yrkesgrupper har den här gången att man 
är… börjar som charkuterist, och kanske får erlägga ett gesällbevis, som är första beviset för 
att du kan yrket och har gått en yrkesinriktad linje då. Och sen när du har jobbat minst 6 år i 
yrket, så har du möjlighet att avlägga ett mästarbrev, och visa dina färdigheter och kunskaper 
inom yrket dårå. För då krävs det ju så… om man är mästare då ska man ju kunna nästan 
allting… Ja, men både teorin och det praktiska och massa andra lagar och förordningar och 
sånt. Och det… det finns inom frisör, elbranschen, byggbranschen… ja, alla möjliga såna… 
 
A: Hur hamnade du i den här branschen, hur gick det till när du…? 
 
S: Oj! Ja… jag orkade inte plugga. Nej, men alltså, jag hade… jag var duktig i skolan, jag 
hade bra betyg. Och började jag… gick faktiskt in i… ansökte till naturvetenskapliga linjen i 
Hagsätra inte så långt härifrån då, som… Och sen började jag på en av linjerna i Hagsätra 
gymnasium där, första höstterminen då. Men sen, jag kommer ihåg det än idag, att… slutet 
av november, början av december så kom jag en måndag morgon till skolan och så gick jag 
in och satte mig, och så efter nästan första lektionen så bara… BOP… så bara… vad fan 
sitter jag här för?… vad är det här?! Så gick jag klart den dagen, sen slutade jag. Så bara… 
jag insåg liksom näe, jag vill inte… orka gjorde jag, men jag vill inte sitta här i 3 år till alltså. 
För jag har alltid jobbat, jag har jobbat liksom extra och tjänat egna stålar och… så jag ville 
jobba, men jag ville jobba och plugga samtidigt. Och då föll det sig så att mina två äldre 
bröder jobbade i det här yrket, jag var väl inte så där tänkte ”jag ska bli… jobba med korv”, 
utan det blev… bara föll sig så, va. Då gick jag runt här och kollade, men då hittade jag 
faktiskt en… Konsum Stockholm föreningen, de hade nämligen en charkfabrik på Magnus 
Ladulåsgatan, stängdes ’98. Det är alltså det huset där Skattehuset ligger idag. Eh… de hade 
nämligen en sån här charkuteriutbildning, så man kunde gå en treårig lärlingsutbildning. Då 
skrev man ett kontrakt i 3 år och jobba. Och Konsum på den tiden, de var jätteduktiga att ta 
hand om alla som jobbade. Då kunde man även till och med plugga om man ville, och det var, 
passade mig perfekt. Och då var det så gammalmodigt, då var det liksom att man… 
brevskolan fanns det nånting som hette förr i tiden… 
 
E: Hermods… 
 
S: Ja, precis, typ det. Så då satt jag på kvällarna och pluggade hemma, och så pluggade jag i 
princip in hela gymnasiedelen, och skickade in breven och så fick man svaren tillbaka. Och 
så höll jag på! (skratt) 
 
E: Så då har du jobbat länge i charkuteribranschen… 
 



S: Jaa, det är bara och räkna… det är bara och räkna bakåt sen nittonhundra… jag tror jag 
började 8 januari ’71. 
 
E: Och hur länge har du jobbat i Slakthusområdet då? 
 
S: Ja, det är sen… det är inte så… det är sen ’93, så det är väl ganska länge, nästan 20 år 
ändå då… 
 
E: För det här företaget? 
 
S: Mm. Nej… nu ljuger jag lite grand för… jag började här ’88, då slutade jag på 
Konsumfabriken. Då jobbade jag här i två och ett halvt år, här då. Sen jobbade jag faktiskt i 
Göteborg i två och ett halvt år, som säljare, sålde kryddor till charkuteriindustrin och 
bageriindustrin och sånt. Och sen kom jag hit, tillsammans med… jag har den här 
tillsammans med… 
 
E: Då har du en stor bredd, då kan du båda sidorna… 
 
S: Ja, precis, jo men det är ju fördelen. Så att vi driver… jag driver det här tillsammans med 
en kompanjon dårå… 
 
A: Så ni startade upp företaget också? 
 
S: Det var han som startade det faktiskt i slutet av ’91, men vi har känt varandra själva sen 
’88 dårå, så att… 
 
A: Och hur ser din arbetsdag ut, då? När börjar du och slutar du…? 
 
S: Ae… jag är en sån knäppskalle så att jag lever kvar i det förgångna, så jag går upp kvart 
över 4 på morgnarna… borstar tänderna och klär på mig och sticker in hit och kokar kaffe… 
sen fikar jag med en utav killarna här. Sen brukar jag… om det är jättemycket och göra så 
brukar jag hjälpas åt inne i fabriken, ett par timmar. Och sen käkar jag frukost, då käkar jag 
gröt vid halv 8. Sen klär jag om till andra stassen, tvättar av mig, och sen så är det 
pappersverksamhet och det… det allmänna, de dagliga akutbehoven, för det är alltid akut på 
nånting: ”Aaah, hjälp jag behöver det… vad ska vi göra med det här…” och hit och dit och 
”Det här blev fel” och ”Vad ska vi göra?”… För alla frågar oftast den som är ansvarig, så är 
det ju, va. (skratt) Men… och sen lite planering… ibland lite försäljning, eller framtida 
försäljning… försöker jag få tag på befintliga kunderna, därför vi säljer en hel del till Coop och 
Axfood och där är det liksom… där är det framförhållning… nu måste man planera vad man 
ska göra och sälja för grillsäsongen nästa år. Och då måste man skicka in offert nu, senast 
sista oktober nåt sånt därnt, va. Så att det är lite såna grejor som jag håller på med också. 
 
E: Det låter mycket… när slutar du på dagarna, då? Det låter som det är många saker du ska 
hinna med på en dag… (skratt) 
 
S: Jag försöker sluta så tidigt som möjligt. Det kan bli klockan två och ibland klockan ett, men 
även klockan tre, fyra, fem… Så det är lite… Ja, det kan bli långa dagar. Men jag försöker 
mer och mer dra ner på arbetet. Men… och det gör jag i och med att… då försöker jag 
istället… så bara ah, jag är ledig på fredag… så… sticker vi upp, jag och min fru upp till 
Hälsingland över helgen… så försöker vi ha korta veckor… så… så det är väl ungefär vad jag 
försöker göra. 
 
A: Och vad brukar du äta till lunch, då? 
 
S: Nästan… eller, jag brukar ha med mig matlåda hemifrån. Ibland så går jag ut här på 
området och käkar. Och ibland så blir det korv, då steker jag här inne. 
 
A: Det är gott betyg! (skratt) 



 
E: Men du har inte tröttnat på korven? 
 
S: Nä du, jag älskar korv! Korv är livet för mig. Jag är korv! 
 
E: Ja, då passar namnet! (skratt) 
 
S: Ja, precis. Jag har alltid älskat korv, så är det. Det säger jag hela tiden, alla frågar ”Men 
har du inte tröttnat på korv?”, nej, det går inte att tröttna på korv, det gör inte det. Inte bra 
korv. 
 
A: Hur många andra jobbar du med här då, i företaget? 
 
S: Det är jag och kompanjonen, sen är vi… måste jag tänka efter… ja, vi är 9 stycken 
anställda, så 11 anställda. 
 
A: Och är du alltid den som kommer först på morgonen, eller? 
 
S: Nästan alltid. 
 
A: Har du kontakt med andra här i området? 
 
S: Ja, det har jag. 
 
A: Både yrkesmässigt och privat, eller? 
 
S: Nej, inte så mycket privat. Det är ett par… det är… jag har några jättegamla, inte 
barndomskamrater men några som jag har känt sen jag… sen vi jobbade faktiskt på Konsum 
Stockholms Charkfabrik, som jobbar här. Men det är framförallt en kille som… ja, en bästa 
kompis som… vi umgås inte sådär jättemycket på fritiden men ibland då och då. Jamen 
annars så är det mest yrkesrelaterad vänskap, faktiskt. 
 
A: Men samarbetar ni med andra företag också? 
 
S: Ja, det gör vi. Alltså jag köper ju en del råvaror härifrån området. Eh… och faktiskt, 
behöver man hjälp nån gång så kan man ringa tvärsöver gatan, eller nån som man vet… och 
man ställer upp, man ställer upp för varandra faktiskt. Även om man är konkurrenter, på sätt 
och vis så gör… man gör det faktiskt. 
 
E: Det gynnar väl alla i slutändan. 
 
S: Ja, jo men det gör ju det. För jag menar, nästa gång så är det en maskin som är trasig för 
hans del och då hjälper man till. Så är det liksom. 
 
A: Vad har du på dig när du jobbar? 
 
S: Ja, nej men, det är alltså arbetskläder… jaa, det är punkt slut liksom, det är inga privata 
kläder. Det enda privata det är kalsongerna. (skratt) 
 
A: Så det är vit rock och skyddsskor… 
 
S: Ja skyddsskor och skyddskläder och allting så att säga. 
 
E: Ja, men det är väl ganska mycket regler bara för att komma in i… 
 
S: Ja, ja men det är det absolut, va. Och sen är det så att man… när man går härifrån så 
måste man duscha. Det är… man… det sitter i väggarna va, köttlukten och allting. Jag luktar 
ändå liksom när man… och… det sitter i huden. Så är det. 



 
A: Vad är det bästa med ditt jobb då? 
 
S: Det är att jag får jobba med det här som jag gör. Nej, alltså, jag har alltid älskat det här 
yrket. Jag vet inte… det är… ja, jag vet inte… det är den hanteringen och alltihopa, liksom… 
och att det är… men grejen är… jag tror att… alla är ju olika. En del älskar ju att hålla på och 
en del liksom, då är det 7-3, 8-4 eller nåt sånt därnt, va, och så går man hem och så glömmer 
man. Men jag har alltid, ända sen sextonåring älskat det här yrket, verkligen längtat. Liksom 
bara… ja… det här är roligt, för att… men sen är det… jag är väldigt enveten och nyfiken, jag 
har alltid varit nyfiken, och jag vill alltid att det ska hända nånting. Händer det ingenting, då 
ruttnar jag. Och då ser jag till att det händer nånting istället. Och dels… dels… nu går jag… 
nu spinner jag vidare… för jag älskar att produktutveckla, hitta på nya produkter. Det är… och 
det är liksom… då bara ”wow, vad häftigt”… det är… kunna uppfinna ny korv liksom… hur 
roligt kan det vara? För mig är det liksom en… det är världens hit. Och sen dessutom liksom, 
prova ut till butikerna, ”Vi har hittat på en ny korv, vill ni prova?”… ”Javisst” och sen wow… 
den slår väl ut och så fortsätter den att sälja… Det är liksom, då stärker man… fan vad roligt! 
(skratt) Så därför så älskar jag yrket. Ja men just det här många puckar hit och dit, även fast 
det kan vara jättejobbigt ibland när det är för mycket, men det handlar om att prioritera rätt, så 
man inte liksom… går i taket eller bränner ut sig liksom. Men ibland kokar huvudet, det gör 
det, det kan jag villigt erkänna. (skratt) 
 
A: Vad tror du om ditt eget arbete i framtiden, då… hur ser du på det? 
 
S: Men alltså för mig, ja visst, alltså jag kommer säkert att överleva det här, även om vi ska 
flytta härifrån så småningom, men… alltså just charkuteri ska ju alla… alla äter ju korv och 
alla älskar ju kött, va. Men tyvärr så har det ju mer och mer blivit rationaliseringar. Så just den 
här känslan av att känna att man gör den här korven jag själv, nån annan står och gör den 
här, va, den kanske minskar och minskar mer och mer. Och det blir ju ett utarmande i 
yrkeserfarenheten också på så sätt, då. Så det är ju synd, det är ju jättesynd. 
 
A: Med tanke på det här områdets flytt, har ni någon konkret plan själva…? 
 
S: Näe, nix, nej. Faktiskt inte. 
 
A: Vad tycker du om utvecklingen? 
 
S: Nej, det är ju… alltså… visst, det förstår ju jag med, att den här marken är för attraktiv för 
industri, visst, det hajar ju jag med liksom. Men, å andra sidan, man har pratat om det här 
området sen 1960. Visserligen levde jag 1960, men jag var bara sex år så att… men om man 
pratar med alla gamla, äldre här nu, så har man pratat om att flytta ut det… bort det här 
slakthuset… Visst, det kommer att bli verklighet, kanske om 10 år eller jag vet inte, men… 
 
A: Men känner du själv som har varit här ett tag att området håller på att förändras? 
 
S: Ja, ja. Det har ju bara, bara sen när man beslutade och bygga arenan så kände man. Det 
märker man ju alltså… det har ju förändrats otroligt mycket. Men sen är det också mycket… 
när vi gick med i EU. Sen dess har det här området förändrats nåt otroligt. Ja, men alltså, det 
är ju bara… om ni tittar tillbaka själva hur mycket företag som fanns då gentemot nu. Det är 
många som inte orkar med priskonkurrensen från EU. Alltså, och det är ju också, alltså slå i 
statistiken, hur mycket kött äter vi och var kommer köttet ifrån, då är det säkert 60% utländskt, 
40% svenskt. Och då säger det sig självt att vi, de slås ut som styckar det här. Och det är 
samma sak som alla konsumenter, jag säger inte alla men konsumenterna om vi säger, slår 
sig för bröstet och säger ”Vi vill ha svenskt, vi köper svenskt”. Och så kommer den här 
svensken ut i butiken, sen så kommer den, och så ligger det en entrecote, svenskt, 250 kr 
kilot, och så ligger det en tysk entrecote för 160 kr. Så är det. Inte för de som har pengar, då 
tar de svenskt för de vill köpa… det är inga problem, men för familjen som vill unna sig en 
entrecote, de köper den där. Det är inte så konstigt. För gör du det i längden… alltså säg att 
du är ensamstående med två barn, du har inget val, du har inget val. 


