
A: Vad heter du? 
 
N: Jag heter Niklas. 
 
A: Hur gammal är du? 
 
N: 23. 
 
A: Var jobbar du någonstans? 
 
N: På Kvalitetskött. 
 
A: Och vad är ditt yrke? 
 
N: Produktionschef. 
 
A: Hur hamnade du här? 
 
N: Familjeföretag. 
 
A: Hur länge har du jobbat här? 
 
N: Eh… 5 år kanske snart. Tror jag… nja… fyra och ett halvt år nånstans. Ja. 
 
A: Och hur ser din arbetsdag ut? Vad gör du under en dag? 
 
N: Jaa… jag går upp, eller jag börjar klockan halv sex på morgonen. Sen så… ser jag till så 
allting funkar under dan, så alla kommer igång, så alla vet vad de gör och… vad som ska 
styckas fram och så där… 
 
A: Så du håller i trådarna lite…? 
 
E: Ja det är själva produktionen som du är ansvaring för, inte sälj eller nåt sånt där utan…? 
 
N: Nej, jag ser till så maskiner funkar och… så alla vet vad de ska göra. 
 
A: Halv sex börjar du sa du, hur dags slutar du jobba på dagarna? 
 
N: Fyra. 
 
A: Vad brukar du äta till lunch? 
 
N: Oj, det är allt möjligt. Nej, men vi åker och köper mat här borta på en lunchrestaurang. Och 
det är husmanskost, mest. 
 
A: Så ni går alltid till samma ställe, eller? 
 
N: Ja. 
 
A: Och då går ni tillsammans…? 
 
N: Nej, men vi åker och köper, handlar hit och sitter här. Så det är väl allt från husmanskost 
till sallad och såna grejer… 
 
A: Och vilka andra jobbar du med, hur många är ni här på företaget? 
 
N: Vad är vi… runt 30 tror jag. 
 



A: Har du kontakt med några andra här i området, några andra företag…? 
 
N: Man pratar väl lite sådär… men inte privat eller nåt sånt… det är väl mer om man träffas 
och så, bara hejar och … 
E: Men ni samarbetar inte med andra företag här i området? 
 
N: Alla samarbetar ju lite liksom, man köper grejor från varandra och lånar grejor och sådär… 
Men det är inte så att man samarbetar och håller på och… det gör man inte… Nej, det är om 
nånting skulle vara slut så åker man och lånar, och sen så… ja… 
 
A: Vilka brukar vara på plats när du kommer till jobbet? 
 
N: Ja, det är väl de som styckar… De brukar komma vid 5… och byta om och sådär… 
 
A: Men ni har inte öppet dygnet runt…? 
 
N: Nej. 
 
E: Inget skift då, utan alla kör samma…? 
 
N: Nej… alla börjar från 5 till 4… Förutom säljarna, de sitter kvar till 5. Men de börjar ju 
senare, de börjar mellan 7 och 8. 
 
A: Och vad har du på dig när du jobbar? 
 
N: Ja, det… alltså skyddskläder… skyddsskor och jacka och… rock och sånt där. 
 
A: Vad är det bästa med ditt jobb? 
 
N: Ja… bra fråga… med det är väl att det är ett familjeföretag och sånt… det är väl mer det 
där som man brinner för… tror jag… 
 
A: Hur många är ni från familjen…? 
 
N: Vi är… vad är vi… fem. 
 
A: Vad tror du om ditt eget arbete i framtiden? 
 
N: Det kommer att finnas kvar, det tror jag. Man får jobba för det! (skratt) Men allt kan ju 
hända men… men man får bara jobba… kämpa… Det är väl som alla andra branscher, tror 
jag… 
 
A: Men med tanke på det här områdets omvandling och eventuella flytt och så … Vad tänker 
du kring det? 
 
N: Jag vill inte tänka så mycket, när den dan kommer får man väl bara flytta. 
 
A: Så ni har inget bestämt eller planerat för flytt…? 
 
N: Nej. Men det verkar vara så långt fram i tiden, så det är inget man tänker på nu. 
 
E: Men hur länge har ni funnits som ett familjeföretag? 
 
N: Oj, vad är det… sen 1970. 
 
A: Har ni varit här i Slakthusområdet hela tiden då också…? 
 



N: Nej… fast det var min farfar, som jobbar här fortfarande, och hans kompanjon då… men 
de började inne på söder. 
 
E: Men vad är det ni gör här på företaget, styckar ni eller…?  
 
N: Ja… 
 
E: Ni vidareförädlar inte, gör kassler och sånt där…? 
 
N: Nej, vi styckar nöt och häst och lamm… och så… ja, styckar ner och säljer till butiker och 
till grossister och… maler köttfärs och… sånt där… skivar… 
 
E: Och hur tänker du kring det här, ja, men vi pratar framtiden här… det här arenabygget och 
hur… ni finns kvar så länge ni finns kvar… Vad tycker du om att Slakthusområdet kanske ska 
behöva… så småningom… eller är tanken… många köttverksamheter, industrin ska flytta 
härifrån? 
 
N: Ja, det finns väl negativa och positiva sätt, men det positiva är väl att om vi flyttar då får de 
ju bygga nytt… och då blir det ju fräscht… och det här är ju grejer som har stått här sen… 
 
E: Mmm, sjuttio… 
 
N: Ja… eller ja, det var ju innan det också. Det har ju funnits i många, många, många år. 
 
E: Jaja, det här fanns innan som ett annat företag innan ni flyttade in… 
 
N: Ja, det i de här lokalerna ja… Men det är väl… jaa… det negativa är väl att alla kanske 
flyttar åt olika håll… för man har ju ändå lite samarbete, man liksom… och sen alla får ju in 
leveranser hit och… det är ju… alla lastbilar åker hit och hämtar och lämnar och… och det är 
ju jobbigt om några ska ligga här och där… Men det är väl som det är… (skratt) inte så 
mycket att göra åt saken. 
 
E: Nej… och säljer ni mest till Stockholm, eller är det…? 
 
N: Ja, och mycket Göteborg också, och sen uppåt till… 
 
E: Men företaget finns bara här, eller har ni filialer på andra platser? 
 
N: Nej, vi åker med lastbilar bara. De kommer och hämtar och lämnar och… ja… 
 
A: Har du märkt någon förändring sen du började jobba här i området? 
 
N: Ja det har ju försvunnit företag. 
 
E: Mycket företag, eller? 
 
N: Nja, några stycken. Men det är ju mycket… alltså mycket företag som håller på med kött. 
Men det har ju flyttat in nya, det har ju öppnat nån nattklubb i en gammal styckningslokal. Och 
det är ju inte så bra för vår del. Det förstörs ju mycket grejer på helger och kvällar och sådär. 
Och inbrott och det är mycket sånt som har kommit på senare tid. 
 
E: Är det problem med säkerheten? 
 
N: Ja det är det. För vi har ju truckar och bilar, alltså kylbilar och sånt och det är… Truckar 
tror jag väl de har stulit bara på senare tid en 5-6 stycken. 
 
E: Va? Det kan väl inte vara enkelt att sno en truck! 
 



N: Nej, men oftast, alltså det är ju på dagarna också, och på eftermiddagarna, och då… 
nyckeln sitter ju alltid i trucken… och då kommer de bara, och så kör de… Jorå… det är 
några de hittat i Hammarby Sjöstad med trucken… (skratt) Alltså det är mycket sånt som har 
hänt på senare tid som det inte var förut… Men det är väl så. Mycket klotter och såna grejer 
som har kommit. Men det tror jag har mycket med den där nattklubben att göra… 


