
Vad heter du? 
 
Peppe. 
 
Och hur gammal är du? Får man fråga det? 
 
Ja det får du fråga. Jag är 59 och jag ska bli pensionär snart, om jag får. 
 
Och du jobbar här på Chark Food? 
 
Ja. 
 
Vad är ditt yrke? 
 
Från början? 
 
Ja det också! 
 
Jag är betonggjutare och snickare. 
 
Och vad gör du här?  
 
Ja, vi grillar, vi skivar, vi packar, vi gör allt möjligt, inte styckar, det gör vi inte, inte här, det gör 
någon annan. 
 
Hur länge har du jobbat här? 
 
Ja, i över 20 år. 
 
Hur dags börjar du jobba? 
 
6.30 till 4. 
 
Vad brukar du äta till lunch? 
 
Oj då, det är olika från varje dag, vi går och äter här i området. Det spelar ingen roll. 
 
Har du någon kontakt med andra här i området? 
 
Ja det är många som man träffar och känner här i området. Så kör man trucken och så där 
och hälsar på varandra. Så går man ibland och köper en kotlett eller nåt annat till grillning. 
Annars är det inte mycket. Man ska inte gå in i andra företag, du har andra bakterier och såna 
där grejer så det är därför man har dörren stängd och så. 
 
Hur många är det som jobbar här? 
 
Här uppe är vi fem nu och där nere på kontoret är de fyra. Det finns en pensionär.  
Han som äger är pensionär. Då är det tre. 
 
Det är inte jättestort. Finns det flera filialer eller? 
 
Nej, vi är ensamma. 
 
Hur ser din arbetsdag ut på ett ungefär? 
 
Hur den ser ut? Jobbar, jobbar jag jättemycket eller jobbar jag jättelite? Det går inte att säga, 
det ser olika ut dag till dag. För vi kan inte… om han grillar, vi säger en halv ton eller en ton 
kyckling, dom kan vi inte sälja på morgonen, då måste man grilla, det är olika från dag till dag. 



Så är det. Ja, det kan vara som det ser ut nu. Vi kan sitta några timmar och ta det lugnt och 
sen kan det vara att vi börjar klockan fem på morgonen om det är mycket att göra. Till julen till 
exempel, till studenten, så jobbar vi ibland, lördagar, söndagar. Extra alltså. 
 
Men annars är det vanlig kontorsarbetstid? 
 
Nja, vi börjar 6.30, men egentligen ska vi börja 6.15 men företaget är så snälla att vi får en 
kvart också. Och på fredagar slutar vi klockan tolv. 
 
Vilka andra brukar vara på är på plats när du kommer till jobbet? 
 
Vi kommer alla samtidigt ungefär. Vi har nycklar själva till och med. Så är det, vi har bra grejer 
ibland. Cheferna är snälla mot oss. Jag skulle inte vilja ha nyckar. Jag skulle vilja ha att 
chefen stod här på morgonen och så stänga. Det är vad jag vill ha men så är det inte. 
 
Vad har du på dig när du jobbar? 
 
Blåkläder och så får man byta om. 
 
Har du speciella skor? 
 
Ja vi måste ha skor med stålhättor. Det är risken att du kan klämma dig i en maskin. Det är 
många knivar. Det är 200 knivar som gör så här (visar hackrörelse med händerna). Det är en 
maskin som insprutar i köttet, va. 
 
För att göra vaddå? 
 
Det blir rostbiff och det blir… men du måste injicera så att de håller kvalitet va, om den ska 
stå 20 dagar, 21 dagar eller 25 dagar då måste man ha alla ingredienserna. Köttet kan ruttna 
till också. Det kan hänga, det kan stå nästan en månad, men det är det skillnad, då är den rå 
inte grillad. Så är det. Men annars har alla samma. Vi hjälper varandra när vi är glada. När vi 
inte är glada kastar vi kartonger och lever på varandra. Hahaha. 
 
Vad är det bästa med ditt jobb? 
 
Att inte göra nånting (skrattar). Nej det bästa är när man går på lunch. Haha, nä måndagar. Vi 
längtar efter måndagar (skrattar). Vi står här på söndag kväll och väntar att dom ska öppna, 
haha. Glada, herregud… Allt är bra så länge man har ett jobb. Om man inte har ett jobb då är 
det inget vidare. 
 
Vad tror du om ditt eget arbete i framtiden? Du sa att du skulle gå i pension snart. 
 
Ja, jag hoppas att det håller tills jag blir pensionär i alla fall. Det är svårt att säga. Det är 
mycket såna här… köttet det är dyrt.  Det är mycket konkurrens och man vet aldrig om man 
går omkull, om två år eller. Jag har ingen aning men än så länge funkar det och jag har jobbat 
i 20 år. 
 
Men med tanke på flytten och så… 
 
Dom funderar att alla ska flytta härifrån, men vi vet inte när. Dom frågade för fem år sen, sen 
blir det 6 år men det händer ingenting. 
 
Hur ser du på en flytt då? 
 
För mig säkert, jag tycker inte om det. Det beror på vart man ska flytta. För jag har ganska 
nära, alla har ganska nära, faktiskt. Det tar 5 minuter i stor sett för alla ungefär, 5 minuter, 10 
minuter max. Men om man ska flytta till ja… säg Norsborg eller Haninge då är det lite längre 



att åka. Men vi kan inte säga nånting än så länge. Det är om dom hade billiga lokaler, då 
kunde man flytta säkert varsomhelst. 
 
Industriområden, de flyttar ju längre och längre ut. Och i Stockholm, det är ju en stor 
stad och det gör ju jättestor skillnad om man ska åka en timme till jobbet. 
 
Ja herregud det blir så tyvärr. Men det här är, som det ser ut att, dom rör inte det här, dom 
diskuterar om tio... Dom har diskuterat att dom ska flytta, men det händer ingenting. Det sista 
vi hörde var fem år till. Det är vad vi hörde. 
 
Men de har inte försökt sparka ut er? Inte än? 
 
Nej, det är några som har flyttat, Kakel var det och de där som har halalslakt, dom flytta. Det 
som är närmast ska rivas. Det kommer att påverka hus inne i området. 


