
Då undrar jag först, vad heter du? 
 
Thomas heter jag. 
 
Och hur gammal är du? 
 
Jag är 45 år gammal. 
 
Och var jobbar du nånstans? 
 
Jag jobbar på Korvcashen. 
 
Vad är ditt yrke? 
 
Jag är försäljare här på Korvcashen. 
 
Och hur länge har du jobbat här? 
 
13 år. 
 
Hur ser din arbetsdag ut? 
 
Jag kommer vid klockan 6 och slår in fakturor och lite blandat. Jaga kunder, försäljning och 
skapa nya kundkontakter. Hjälper dom med reklammaterial, textar skyltar, fixar reklam, ja, 
hjälper dom allmänt med produkter å kundkännedom. Ja, allt vad det innefattar för en 
försäljare. 
 
Så det är lite av varje? 
 
Det är väldigt omväxlande, ja. 
 
Så du gör även skyltar som sitter på kiosker och sånt? 
 
Ja, även på dataskyltar och även skriver själv gör jag. Jaa, så allt skrivet. 
 
Hur dags slutar du jobba, du sa att du började vid klockan 6? 
 
Klockan tre slutar vi, då stänger vi. 
 
Vad brukar du äta till lunch? 
 
Jaa… (skratt) det är blandat. Det är matlåda oftast. Det är det som blir kvar på kvällen när jag 
ätit. Eller ibland så äter vi nåt gemensamt här, nåt snabbmatsaktigt kanske. 
 
Hur lång lunch har ni? 
 
Vi har egentligen ingen. Vi har lunch... vi äter när det finns tid liksom, men oftast går vi och 
sätter oss runt halv tolv nånstans och sen… kommer det en kund så hjälper vi kunden. Ibland 
får man sitta 20 minuter ibland får man sitta 30 minuter och ibland så hinner man knappt alls. 
Det är väldigt omväxlande, skiftande. 
 
Vilka andra jobbar du med? Hur många är ni här? 
 
Vi är sju stycken totalt. Så vi är fyra chaufförer, två lagerarbetare, åtta blir vi, så är det jag och 
Magnus då som jobbar på kontoret då ja. 
 
Har du kontakt med några andra här i området? 
 



Ja, vi har ju mycket kontakt med… vi har ju delvis en fabrik som vi hämtar mycket korv på.  
 
Vilken är det? 
 
Specialchark. Han är delägare i det här företaget så därför tar vi… Och han håller på att sälja 
nu så då är det nya kontakter som gäller. Vi har mycket kontakt med andra företag inom 
området också som vi hämtar grejer hos. 
 
Han säljer det här Korvcashen då också? 
 
Ja precis. 
 
Men det ska finnas kvar? 
 
Det ska finnas kvar så vi är några stycken här som ska bli delägare.  
 
Vilka brukar vara på plats när du kommer till jobbet? 
 
Jaa. Det är två lagerarbetare, jag och Magnus då. Så vi är fyra då. Fast vi börjar klockan tre 
på natten och lyssnar av telefonsvararen. Och så Magnus är ofta här tidigt. Killarna är väl här 
vid fem, halv sex och börjar. 
 
Och då kommer det liksom in, dagens ordrar? 
 
Det kommer på telefonsvararen, så kommer dagens ordrar där. Sen ringer dom på morgonen 
och sen kommer jag vid sex, och så börjar dom ringa, och så kommer chauffören vid halv sju. 
Och sen så får dom hjälpa till och packa, och sen kör vi ut varorna till gatuköken. Då är det 
nästan enbart, renodlat gatukök som vi jobbar med. Inga restauranger, pizzerior, så där 
oftast, utan mest gatukök. Sen kommer det lite kunder in hit och handlar också. 
 
Men det är mest att ni levererar? 
 
Vi levererar mest, sen kommer en viss del och hämtar själva. 
 
Vad har du på dig när du jobbar? 
 
Det är skiftande. Det är ofta ett par jeans och en tröja va, ibland skjorta, ibland t-shirt. 
 
Inga skyddskläder? 
 
Nej, inga skyddskläder utan bara vanliga kläder. 
 
Vad är det bästa med ditt jobb? 
 
Nej, det är att det är så otroligt omväxlande. Jag vet inte när jag kommer dan innan. Så åker 
jag ut på ett kundbesök så kan det bli… helt oförutsägbart är det. Så jag har ingen aning. Och 
det kan komma in kunder här, nya kunder, gamla kunder. Det är omväxlingen som gör att det 
är intressant. 
 
Och vad tror du om ditt eget arbete i framtiden? 
 
Ja, det kommer nog att utvecklas. Alltså… du menar på plats här eller? 
 
Ja, lite både och kanske. 
 
Ja, nej men… förhoppningsvis ska det fortsätta. Branschen är tuff men själva jobbet är roligt 
alltså. 
 



Men med tanke på flytten här och så, har ni… 
 
Tankarna är så, då ska vi få nån ny lokal ute i Larsboda industriområde. Vi är väl inte oroliga 
utan vi får väl köra och se hur länge det blir. Och hur länge vi får va kvar det vet vi ju inte. 
Vissa företag får ju va kvar och vissa får ju inte. 
 
Ja, just det. Men känner ni liksom att ni är beroende av det här området på nåt sätt 
eller…? 
 
För oss är det väldigt underlättande i och med att… våra leveransvägar blir ju kortare 
eftersom vi hämtar lite grejer inom området då. Ifall dom också flyttar, många av dom, så 
kanske det inte blir så stor upptagning i området. Men det vet man ju inte förrän man är där. 
 
Det påverkar inte din arbetssituation, eller har du nära till jobbet hit? 
 
Nej det har jag inte, jag bor i Upplands Väsby så för min del spelar det ingen roll om det är tio 
minuter till. Det är ändå på fel sida. 
 
Hur ser du på omvandlingen av området då? 
 
Ähhh… Ja, jag tycker ju inte att det är positivt att dom… för vår del alltså. Jag tycker väl det är 
bra att dom har ett område där det är mycket med mat. Det är ju Slakthusområdet liksom. Det 
är ju en levande, det är ju en lite speciell känsla att jobba härinne.  Det är som en liten jaa… 
vad ska man säga… 
 
Som en liten by nästan? 
 
Ja… man kan nästan säga det. Det är svårt att förklara. Det finns ju mycket inom kött och 
chark, allting finns ju inom det här området. Ska man behöva åka och liksom… det är lätt att 
skapa kontakter inom det här området, om man säger så va. Det är lättare. Det är inga långa 
transportsträckor heller va. Nä, visst, idén är väl bra med bostäder och sådär så det blir en 
levande miljö här, men… vi får väl se hur vi kommer in, hurdant det blir. 
 
Hur länge har Korvcashen legat i de här lokalerna just? 
 
Äh… tretton år nu då. 
 
Hela tiden som du varit här. 
 
Ja, just det. 
 
Har det legat nånstans innan dess eller? 
 
Ja, det låg på nån gata bredvid här då. Jaa… större delen. 


