
A: Vad heter du? 
 
O: Jag heter Olivier. 
 
A: Hur gammal är du? 
 
O: Jag är 39. 
 
A: Var jobbar du någonstans? 
 
O: Euh… Var jag jobbar? Var? I Slakthusområdet. 
 
A: Vad är ditt yrke? 
 
O: Det är importör, färska livsmedel från Frankrike. 
 
A: Hur länge har du jobbat här? 
 
O: Jag har jobbat här fyra år. 
 
A: Hur ser din arbetsdag ut? 
 
O: Min arbetsdag, det är olika. Vi har leveransdag, beställningsdag, vi har lite administration, 
fakturering, att träffa kunder och göra lite… försöka att vara … hitta nya kunder och… det är 
lite av allt. Det är ett litet företag. 
 
A: Hur dags börjar du jobba, hur dags slutar du jobba på dagarna? 
 
O: Det beror på vilken dag. När vi har leverans brukar vi börja vid klockan 4, och när det inte 
är leverans jobbar vi vanligt, vardagsarbetstid… kontorstid. Så det är två gånger i veckan 
ganska tidigt och söndagar eftermiddag jobbar vi också. 
 
A: Men är det bara du som jobbar? 
 
O: Nej, en kille också som jobbar, vi är två. 
 
A: Men jobbar du med detta på heltid, eller…? 
 
O: Ja, på heltid. 
 
A: Vad brukar du äta till lunch? 
 
O: Till lunch? Det är blandat, ibland går jag hem och jag lagar mat själv, så det kan vara en… 
det beror på vad jag har, det kan vara en omelett, eller sallad, eller lite kött. Och sen ibland 
går jag på ICA och köper en blandad sallad, du vet man kan välja. Ibland köper jag gnocchi, 
potatisgnocchi och tomatsås färdigt, så jag kokar i köket här. Med frukt, jag brukar ha frukt i 
kylen. Så jag tar mat, jag jobbar med mat så jag har lite mat i kylen. Men det är sällan att jag 
börjar äta ostron och allt på lunchen. (skratt) 
 
A: Har du kontakt med andra i området? 
 
O: Euh… lite grand. Jag har en granne som hjälper mig med trucken t ex. Så jag får använda 
deras truck när en lastbil kommer. Så… men de ska tyvärr flytta. Inte på grund av att området 
faktiskt vill det, men för att de bygger en, jag tror en liten fabrik för sina egna behov och allt. 
Så dem, och sen har jag några kunder också här, så det finns några som handlar hos mig 
och… Men annars inte så mycket… och städfirma… eller ibland handlar jag också hos några 
för privat bruk. Men det är ingen stor synergi med grannar faktiskt. 
 



A: Vad har du för historia, innan du började jobba här? 
 
O: Innan jag började jobba här jobbade jag med samma sak, men inte här. Innan jag började 
här hade jag ingen lokal. Så jag brukade vara i… låna en lokal i Årsta Partihallar hos en 
grossist som jag har jobbat med som anställd själv, så jag kunde få låna lite utrymme i lagret. 
Så jag har jobbat flera år i partihallarna också i frukt & grönt-branschen. Och jag har också 
haft en… som jag var i den branschen, jag har haft en torghandel i stan, vid Fridhemsplan. Så 
det var den. Men sen så började jag att jobba lite mer med restaurang och… och sen hittade 
jag den här lokalen här och ja… Så det är så nu. 
 
A: Vad har du på dig när du jobbar? 
 
O: Vad jag har på mig? Euh… ofta när vi jobbar har vi en rock, faktiskt… När vi lastar överallt 
och också levererar och allt, det brukar vara en rock. En, säger man så, rock? Arbetsrock, ja. 
Det är ganska, det skyddar ganska bra och man får extra ficka och allt… och det är lite fint 
också tycke jag… (skratt) Faktiskt en gång var jag hos Mathias Dahlgren för att leverera, du 
vet kocken, känd kock. Jag träffade Mathias Dahlgren och jag hade den rocken (skratt), och 
de vill inte köpa någonting, han sa den vill jag ha tre stycken! Så han fick tre rockar endast! 
(skratt) 
 
A: Var kommer den ifrån? 
 
O: Det var den (visar). Den har jag köpt i Frankrike. Tre sådana. Så endast jag hann sälja till 
honom den jag hade på mig! (skratt) 
 
A: Vad är det bästa med ditt jobb? 
 
O: Det bästa med mitt jobb? Det är att jag har… för mig som fransman, jag har hela tiden 
kontakt med mitt hemland. Så det är ganska bra, för jag har ingen så stor brist av att vara 
hemma och allt, för jag pratar hela tiden med Frankrike och allt och… Och plus det är ett litet 
företag men jag kan leva på det. Och sen… men det får man inte säga… men jag har 
också… ja, vi äter ganska bra. Så det är bra, vi har ofta… försöker… t ex det är barn hemma, 
så jag försöker att ta in frukt hela tiden och… så jag har t ex persikor och melon och sen 
plommon har börjat nu, och när det kommer jordgubbar eller körsbär eller aprikos eller äpple 
lite senare… sparris när det börjar och allt… Så barnen får också ganska mycket frukt och 
grönt. Och det är bra. Och jag är med en tjej som har två barn själv som är tonåringar och de 
var inte riktigt vana vid… det är sant att det sättet jag lagar mat på är mest franskt… Men det 
är bra därför att vi försöket att hitta… fisk och allt och… så man kan köpa här också, hos 
andra grossister. Det går att gå och köpa en torsk t ex, eller jag vet inte… en lax eller… så 
man försöker att blanda sin… och jag tror att barnen blir lite mindre sjuka, faktiskt. Jag tror 
det. Så det är det som är bra med det här jobbet. Vi sparar ganska mycket pengar också tror 
jag, och vi får ganska bra grejor. Det är ofta en stor budget för folk, mat. Det är det. Och plus 
att det är lite roligt också att vara den där fransmannen som säljer ostron. Folk frågar ofta, de 
tror att jag vet allt om det! (skratt) Det kan vara lite prestigefyllt, men det blir också lite 
begränsande därför att ibland blir det ”Ahh, det är ostronmannen”, du förstår… 
 
A: Du blir satt i ett fack… 
 
O: Ja, det ja. Och då har jag svårt att sälja andra grejor ibland, för att de gillar och vill att jag 
är den som kommer med ostron… det lilla enkla småföretaget… Och det är flexibelt också att 
vara så, företagare… och plus jag har haft tur och hittat ett boende ganska nära, Sockenplan, 
jag jobbar här… det passar bra. 
 
A: Vad tror du om ditt eget arbete i framtiden? 
 
O: Mitt eget arbete i framtiden… Jag försöker redan att underhålla vad vi gör nu. Jag tror att 
det kan fortsätta funka om vi är aktiva och vad ska jag säga… det är svårt, det beror på… Du 
menar mitt arbete, mitt företag, eller? 



 
A: Ja precis och också med tanke på området, har du någon… 
 
O: Ahh om området… Jag har lite svårt att förstå om de har kommit med förslag eller om de 
vill kolla temperaturen runt företagen och allt, eller om de har tagit ett beslut? Jag ser inte 
riktigt tydligt vad de vill, eller om de bara har tänkt, om de förbereder, om det är en skiss… 
eller om det är en plan som man inte kan undvika. Men jag tror inte att det handlar om företag 
som jag. Jag tror framförallt att det handlar om större företag, det är det det handlar om. Det 
är inte… jag vet inte… jag skulle kunna ha en städfirma, ett snickeri, det spelar ingen roll för 
dem. Det handlar mer om Frigoscandia, de stora strukturerna som kräver viss utrustning och 
gas och alla såna grejor… och logistik och hygien... Så det är det. Men jag skulle faktiskt 
jättegärna vilja flytta, för jag är trött på den här lokalen utan dagsljus. Men det är väldigt svårt 
att hitta 200 kvadrat. Jag behöver inte alla utrymmen men man hittar inte riktigt den storleken. 
Men jag gillar, t ex igår var jag i Västberga, jag tycker också att det är ganska bra i Västberga, 
industriområdet. Så man kan kanske hitta en sån lokal. Plus att lastbilen stannar innan 
Slakthusområdet, för de kommer från söderut. Så de stannar innan, så man får grejor 
tidigare. Nej, det är så. 


