
A: Vad heter du? 
 
S: Jag heter Stefan. 
 
A: Hur gammal är du? 
 
S: 39. 
 
A: Och var jobbar du någonstans? 
 
S: Fällmans Kött. 
 
A: Vad är ditt yrke? 
 
S: Jag är logistik- och lagerchef. 
 
A: Hur hamnade du i den här branschen? 
 
S: Jaa… via en kompis som jobbade här inne började jag här inne i området för 15 år sen. 
Och här på Fällmans har jag jobbat sen starten ’99. Jag var på ett företag innan.  
 
Mitt jobb är väl… går väl ut på att se till att grejerna kommer ut till rätt ställe i rätt tidpunkt på 
dagen och… vi har en samarbetsfirma som kör våra transporter… och se till att ställena 
kommer i rätt tid till dem och… att de får sin tid att köra ut varorna på så att säga… Så att… 
det är det jag gör. Och sen ansvarar jag ju för att ja… varorna kommer in på hyllorna på rätt 
plats och så. 
 
E: Har du jobbat som det hela tiden som du har varit här på företaget? 
 
S: Nej, från början så var jag orderplockare. Men sen allt efter att tiden har gått så har man ju 
lärt sig mer och mer och… jag har varit inköpare… jag har gjort det mesta utom att ha kört ut 
varor tror jag. 
 
E: Orderplockare, då åker man och tar från hyllorna det som ska ut…? 
 
S: Precis, och plockar ner i lådor och… 
 
A: Hur ser din arbetsdag ut? När börjar du och slutar du…? 
 
S: Jag är ju räkmacka som vi kallare det, eller som de kallar det, jag börjar inte förrän halv 8. 
De första killarna kommer strax efter 5 nån gång, men de börjar inte jobba förrän 6. Jag börjar 
halv 8 då, till halv 5… och ser till att turerna kommer iväg… vi har ju… allting går efter turer, 
tidsturer, så att det kommer iväg vid rätt tidpunkt då. 
 
E: Men vad gör de den här timmen då, innan de börjar…? 
 
S: De sitter och fikar och pratar lite och… Det är inte arbetstid, men de kommer, för att det 
är… många av dem är ju vana att förut så började vi ju alltid klockan 5. Och det där sitter i de 
som har jobbat länge i området, det sitter ju där i ryggen på dem! (skratt) Ja, nej men sen tar 
de sin frukost och så där så att… 
 
A: Och hur dags slutar du jobba då? 
 
S: Halv 5. 
 
A: Vad brukar du äta till lunch? 
 



S: (skratt) Just nu så kör jag dietlunch så att jag käkar bara shakes! De flesta brukar ju åka 
runt till olika såna här bufféer, antingen i området eller precis utanför. 
 
A: Så då sticker ni härifrån ett gäng och äter… 
 
S: Ja, för det är väl kanske inte världens bästa mat, lunchmat härinne i området… trots att det 
finns ju gott om bra råvaror så… är det oftast inte det. (skratt) 
 
E: Hur lång lunch har ni? 
 
S: Vad har vi… 45 minuters… ja, man får ju lägga upp det som man vill, vi har 1 timmes rast, 
så har vi ju dem vid frukost och lunch då. 
 
A: Hur många andra jobbar du med här? 
 
S: Vi är 27 stycken. 
 
E: Och i produktion… eller, har ni produktion också? 
 
S: Ja, vi har… det är inget slakteri utan det är ett styckeri… så att vi… 
 
E: Det kommer del… ni delar upp dem? 
 
S: Ja, efter kundens önskemål, så det är oftast mycket sånt här man… tournedoser eller 
schnitzlar… man gör färdigt produkterna och de behöver bara slänga det i stekbordet i 
princip. 
 
E: Men ni jobbar mot restaurang och inte mot livsmedels…? 
 
S: Inte så mycket butiker, nej… vi har nån eller två eller tre stycken bara… resten är bara 
restauranger. 
 
A: Ja, vi var ju och pratade med Grönskashallen och de berättade ju att ni är systerföretag… 
 
S: Precis, vi ägs ju utav Cervera båda två… 
 
A: Just det… så ni har samma kunder och så där också… 
 
S: Ja, det är de som sköter våra transporter också. De har skrymmande lådor… 
 
E: Och så kanske man jobbar mot restauranger, kanske det inte heller alltid är så stora 
kvantiteter som ska ut… 
 
S: Nej precis… Butiker är lite krångligare att hålla på med, för där ska det vara… det ska vara 
så litet av allting, och numera är det ju väldigt få butiker som har egen… ja, de skär inte 
själva, utan det är ju färdigpackat det mesta som kommer. Och det har vi ingen möjlighet i 
den här lokalen att göra. 
 
E: Men ni gör inte korv eller nåt sånt där? 
 
S: Nej, utan vi köper allting färdigt. Sen har vi många som vi levererar råvaror till som gör 
korven åt oss, efter våra recept och såna saker. 
 
A: Vilka andra i området har du kontakt med, är det några fler förutom Grönsakshallen? 
 
 
S: Sorunda jobbar vi ju väldigt mycket med, sen är det ju mest såna här… ja, men vi har… nu 
måste jag tänka efter, där nere har vi ju Schenker, ligger ett speditionsföretag, de jobbar vi 



mycket med… sen har vi många företag som kommer hit och hämtar. Men sen så eftersom 
jag har lite grann med lagret och göra så är det ju lite grann med inköpsbiten också då… 
De… vi som har jobbat ganska länge i området känner ju alla de här företagen… så man är ju 
tjenis och bundis med ganska många i området liksom… 
 
A: Har du någon privat kontakt också med några andra här? 
 
S: Inte så många på andra firmor, utan det är mest på jobbet här så att säga. 
 
A: Vilka brukar vara på plats när du kommer till jobbet? 
 
S: Vi kör ju i… ja, det kallas treskift fast det är bara tvåskift, för att det är… två av skiften går 
ihop så pass många timmar i varandra så att facket räknar det som ett tvåskift. Så att vi har 
folk som… på min avdelning… eller, på plocket så är det två på morgonen, sen kommer två 
ett par timmar senare och sen är det två som jobbar kväll. Så att vi har personal här från 6 
dårå till 8 på kvällen. 
 
E: Hur har ni det på fredagar då, många verkar ju ha att de slutar… ni måste ju ha en hel del 
styckare här som jobbar…? 
 
S: Ja, de är 7 stycken. 
 
E: Och de är lediga… är de lediga på fredagar? 
 
S: Nej, de jobbar samma, de har också jour mellan… eller skift mellan 6 och 8. 
 
E: Ja, för vi lärde oss här att många tidigare, att styckarna var hellediga på fredagarna. 
 
S: Ja, många utav slakterierna eller de här lite större styckerierna har ju det, att de kanske 
eventuellt jobbar till 11 på fredagarna. Vi har till 5 på fredagarna. Men det är för att vi är så 
specialiserade ut mot restauranger, så är det svårt att vara ledig en… det är en stor dag, 
liksom… 
 
A: Vad har du på dig när du jobbar? 
 
S: Det här! (skratt) Ja, jag har ju alltid skyddsskor på mig, och sen så… men vi har ju 
liksom… på plocket har vi ju inget som är farligt så att säga. Det är ju styckarna, de har ju 
brynja och vita skyddskläder så att… alla måste ha skyddsskor eller stålhätta, även styckarna 
har ju det. 
 
E: Och det är för att beträda lokalerna, eller nån sån här arbets… 
 
S: Nej men det är arbetsgivaren som kräver det. För att det är, jag menar, även om de kanske 
inte är inne på stycket, när de går till och från stycket så kan de få en pall över tårna, så att… 
men vi har ju även trampskydd i våra… som är ute i produktionen, eller lagret. Det är en… ja, 
mellan sulorna så är det en liten… en hård plastskiva, som gör att om du skulle kliva på en 
spik så går den inte in i foten. Eftersom det är pallar, träpallar, och de går sönder och… 
 
A: Vad är det bästa med ditt jobb då? 
 
S: Att det är väldigt varierande. Visst, man gör mycket samma sak, alltså pappersarbetet är ju 
samma sak och knapparna på dataskärmen, men aldrig riktigt samma hela tiden. Det är nog 
det som är roligast. 
 
A: Och vad tror du om ditt eget arbete i framtiden, då? 
 
S: Vi är ju en väldigt gammaldags firma på så sätt att vi har inte så mycket tekniska 
hjälpmedel som ändå finns. Men jag tror att ju längre det går, ju mer sånt kommer det att 



komma in och då kommer det att bli… Ah, jag tror mitt jobb kommer ju alltid att finnas kvar, 
men det kommer nog att förändras så att det kommer nog inte att knappas lika mycket, utan 
man får göra andra saker också. 
 
A: Och med tanke på det här områdets eventuella flytt och så där… har ni några…? 
 
S: Vi och Sorunda bygger ju nya lokaler i Västberga. 
 
E: Ja ni skulle flytta i november, eller…? 
 
S: Ja, eller december är det väl nog nu tror jag… det är ju som sagt ett nybygge så att det 
finns inget riktigt färdigt datum. (skratt) 
 
E: Och är ni som Sorunda då, är ni också i ständig expansion, eller? 
 
S: Ja, vi har en omsättning i dag på runt 150 och målet är väl inom tre år att ligga på 300, så 
att… 
 
E: Och er marknad, det är Stockholm då främst ni jobbar med, eller…? 
 
S: Nej, vi jobbar över hela Sverige. Så vi har kunder längst nere i söder och jag tror vi har… 
ja… det finns… jag kommer inte ihåg vad det heter nu… Gällivare. Ja, Grand Hotel, Gällivare. 
 
E: Ja, men det är… sista frågan egentligen gällde ju också… hur ser du personligen på 
omvandlingen av området här nu, det ska ju flytta? 
 
S: Jag tycker det är lite synd, för att det… det är ju en fördel… för vi som jobbar här, framför 
allt gentemot restaurangerna… vi är ju väldigt stora i Stockholm, och vi ligger ju väldigt 
centralt, och det gör ju att våra kostnader är ju lägre transportmässigt. Och sen är det ju 
lättare för kunderna, för de får ju grejerna snabbare… och nu när vi flyttar… nu flyttar vi ju inte 
så långt som tur är, men det är ju fortfarande, det blir ju en längre sträcka. 
 
A: Kommer ni och Grönsakshallen att sitta tillsammans då? 
 
S: Ja, det kommer att vara delade lokaler, men vi kommer att ha ett kontor gemensamt så att 
säga. Jag tror att min situation kommer att bli att jag får mindre att göra på dagarna! (skratt) 
Målsättningen är det! (skratt) Min förhoppning är det! 
 
A: Men du som har varit här ett tag i området, har du upplevt att det har förändrats mycket? 
 
S: Ja, man har ju sett att många av firmorna är… eller, köttfirmorna har ju försvunnit och det 
har blivit 2 eller 3 skolor härinne och… det är mycket dataföretag och… ja, rörfirma har vi här 
nu och… så att det är sånt som inte fanns för 4-5 år sen. Ja, det har försvunnit jättemycket de 
senaste 5 åren. 
 
E: Vart har de tagit vägen då, ha de lagt ner? 
 
S: De har gått i konkurs och… det har varit väldigt mycket såna här specialiserade företag, 
som kanske bara har kört bara med fläskkött eller bara kört nöt och så där… och de blir ju 
uppköpta eller uppätna utav de företagen som klarar av och göra allt. 
 
E: Nej men det är så intressant det som händer nu, eller liksom vad som är på gång också, 
att det här… det är nästan ett mytiskt område som ligger så nära stan som också… jag minns 
när jag… ja, flera år tillbaka, det var så otroligt slutet, och helt plötsligt nu så går ju biltrafiken 
igenom. Här åkte man ju aldrig, här kunde man inte åka igenom. 
 



S: Nej, det var ju bommat här från… ja… sex på kvällarna… då gick ju bommarna ner, då 
gick det ju inte att komma in här. Ja, det är jättestor skillnad. Och jag menar lördagar då var 
det ju ingen som kom in här. 
 
E: Nej, och ingen verksamhet heller på helgerna. 
 
S: Nej. Fast på söndagarna är det ju väldigt mycket verksamheter. Ja, vi har ju öppet på 
söndagar också. Eller, vi har inte öppet för kunden så, men vi plockar order och styckar och 
så. 
 
E: Men det är ett annat skift då, då går man runt för… det måste ju vara…? 
 
S: Ja man är, de som jobbar söndag är ledig… veckan innan är de lediga på fredagen, så att 
det är två på varje avdelning. 


