
Vad heter du? 
 
Kenta. 
 
Och hur gammal är du? 
 
Jag är 49 år. 
 
Och var arbetar du? 
 
Jag arbetar på Bröderna Carlsson Tornfrys. 
 
Det är samma företag? 
 
Japp, det är det. 
 
Och vad är ditt yrke? 
 
Charkuterist. 
 
Hur länge har du jobbat här? 
 
Jag har jobbat här sen 95, 17 år. 
 
Har du jobbat med något annat innan dess? 
 
Innan dess har jag varit på sportaffär, byggarbetsplats, isolerings-firma och allt möjligt. Lite av 
varje. 
 
Och hur ser din arbetsdag ut? 
 
Den börjar klockan 5 på morgonen, sätta igång maskiner och sånt så att allt är förberett till 
grabbarna kommer klockan 6. Sen börjar vardagliga jobbet för mig och oss här och det är att 
producera charkvaror av det vi har material till och det som säljs under dan. Så det är mycket 
dag för dag jobb egentligen. 
 
Så är du först på plats då? 
  
Jag är först på plats. 
 
När slutar du då? 
 
Jaa... halv fyra i bästa fall. 
 
Vad brukar du äta till lunch? 
 
Det är lite varierande. Det kan va allt möjligt, det kan va fisk, det kan va kött, det kan va sallad 
det kan va pasta. 
 
Brukar du äta nånstans här i området eller har du med dig, eller du gå iväg? 
 
Vi går upp till Globen och äter för att komma ifrån, i alla fall jag så att säga. Grabbarna här har 
ju en halvtimmes lunchrast så de hinner inte så långt, dom går ju till närmaste restaurang som 
finns då. 
 
Och har du någon kontakt med några andra i området här? 
 



Jaa… vi bedriver ju lite, vad ska man säga, samarbete när det gäller vissa saker då, när det 
fattas nånting i företaget, i produktion, nån råvara eller nån torrsubstans som potatismjöl eller 
sådär. Då kan man ringa och fråga om man får låna lite eller köpa, men annars yrkesmässigt 
så är det inte så mycket samarbete. Vi vill inte gärna avslöja vad vi håller på med gentemot 
våra konkurrenter. Eller hur vi gör det framför allt. Resultatet kan bli detsamma men man kan 
göra det på olika sätt då. 
 
Men har du någon privat kontakt med andra i området? 
 
Nej, nej det har jag inte privat utan det är yrkesmässigt. Men man känner väl de flesta till 
både namn och utseende. Som är viktiga för en själv då, kan man säga. 
 
Och vad har du på dig när du jobbar? 
 
Jag har vita arbetskläder och skyddsskor… ja och hårmössa. 
 
Vad är det bästa med ditt jobb? 
 
Det är väl den dagliga kampen kan man säga. Att klara av att göra det man ska göra så att 
kunderna får sina grejer och ingen blir utan. Kunderna i våran värld är ju butikerna dårå, som 
konsumenterna går och köper utav. 
 
Så det är ganska olika från dag till dag då? 
 
Ja, ja det kan det va, det kan va väldigt omväxlande faktiskt. Mycket problemlösande under 
dan. För att vi ska lyckas få fram till sista bilarna går iväg då.  
 
Är det dom som kommer in med order då? Så här många vill vi ha och då måste ni… 
 
Då måste vi… ja, antingen har du i lager, att det är förberett eller att det tillverkas under dan 
så att det kan gå ut under eftermiddagen. 
 
Och vad tror du om ditt eget arbete i framtiden, hur kommer det att se ut? 
 
Ja, alla ska ju äta. Jag tror att själva industrin kommer att vara kvar kanske i en varierande 
form istället. Det kanske blir större enheter som producerar större volymer som inte gagnar 
konsumenten egentligen men det kan ju gagna yrket så att säga. Det kan det göra. 
 
Med tanke på flytten och så, är ni berörda av den just i nuläget? 
 
Inte just nu, det är vi inte, mer i tankevärlden då, exempelvis om fem år framåt och vad som 
kommer att hända då. Det lär vi ju nog få mer information om lite längre fram också. 
 
Det är ingenting nu som ni vet att ni kommer att… 
 
Nä, det finns inget färdigt förslag, nä, nä det är Larsboda, det är väl det som dom har räknat 
mer intensivt på. Sen får man se, det hinner väl gå många tåg. 
 
Hur många är ni som arbetar här? 
 
Vi är cirka 40 stycken, varav det är 25-27 ute i produktion och så är det resten ute i sälj. 
 
Vad består charkuteristyrket i, ursäkta min okunskap, vad gör man som charkuterist? 
 
Charkuterist, ja… vi köper in delar från styckföretagen och vidareförädlar och gör korv och 
sånt på. Korvvaror, charkvaror då. Det är falukorv, varmkorv, prinskorv och allt möjligt. Vi gör 
kassler å picknickbog. Det köper man oftast in stora partier av, varor som man sedan 
vidareförädlar, röker och saltar och så. 



 
Det är Stockholm som är ert upptagningsområde framförallt eller är det hela Sverige? 
 
Nä, det är inte det, det är egentligen hela Sverige kan man säga, men även utomlands också: 
Danmark, Tyskland, med råvaror då. Men försäljningsmässigt så är det bara Sverige. Man 
kan tro att det är mycket Stockholm men det är nog mer utanför Stockholm. 
 
Men, jag känner inte riktigt till Tornfrys verksamhet.  
 
Tornfrys är aktiebolagsnamnet då, rörelsen, och Bröderna Carlsson är varumärket som vi 
arbetar med. Så dom flesta ser oss bara som Bröderna Carlsson då. 
 
Och hur länge har ni funnit här i området? 
 
Sen 1955. Så vi är ett relativt gammalt företag, det är det, gamla anor. 
 
Hur skulle du se på en eventuell flytt? 
 
Eee (funderar). Om vi ser 5 år framåt så tror jag inte att vi kommer att få plats i den här 
lokalen. Våra volymer växer hela tiden och det gör ju inte fabriken om man säger så. Det är ju 
fyra väggar, punkt slut, och tak. Taket försöker vi putta uppåt men det går inte (skratt). Man 
skjuter sig själv i foten. Det är så. 
 
Det verkar vara flera här, expansion… 
 
Ja man måste ju det. Priserna pressas och det enda sättet att kontra med det är att öka 
volymerna, jobba snabbare, jobba effektivare och samtidigt hålla kvalitén och allting och sånt.  
Men det är ett svårt dilemma, särskilt om man sitter med en lokal då som är lite trångbodd så 
blir det lätt att man fastnar i det kanske, och då blir det ingen lönsamhet. 
 
Nä… och det måste de ju va! (skatt) 
 
Ja. 


