
Vad heter du? 
 
Isabella. 
 
Och hur gammal är du? 
 
19, jag fyller 20 om två månader. 
 
Var jobbar du någonstans? 
 
Jag jobbar på Curves. 
 
Och vad är ditt yrke? 
 
Jag är träningscoach. 
 
Så du jobbar här på heltid? 
Ja… jag jobbar här och sen på ett Curves till, så det är uppdelat på två ställen.  
 
Hur länge har du jobbat här på detta ställe? 
 
Sen i april, april, maj, juni, ja vad blir det, ah fem månader. Just det. 
 
Det andra Curves öppnade det samtidigt? 
 
Nä det i Tumba öppnade, jaha.., två år sen snart. 
 
Jobbade du där innan? 
 
Ja, precis.  
 
Och hur ser din arbetsdag ut? 
 
Det är väldigt olika, det beror på vad man har för inbokningar liksom men oftast så kommer 
jag till jobbet, häller upp lite vatten, startar upp fläktarna, sätter igång musiken. Sen kommer 
medlemmarna och då är det fullt ös. 
 
När börjar du?  
 
Klockan 9. 
 
Och slutar? 
 
Sju, åtta på kvällen. 
 
Oj det var en lång arbetsdag.  
Ja, fast vi har lunch mitt på dan och det är typ fyra timmar. 
 
Ja, jag såg det på öppettiderna. Håller du i någon slags träningspass? 
 
Man hjälper till och coachar medlemmarna, så man pushar på dom när dom tränar. 
 
Och vad brukar du äta till lunch? 
 
Det är väldigt olika, sallader, nudlar. 
 
Brukar du äta här då eller går du iväg? 
 



Nä, jag brukar äta här inne i köket liksom. 
 
Vilka andra jobbar du med, eller hur många är det som jobbar här? 
 
Här så är det tre till. 
 
Och har du kontakt med några andra här i Slakthusområdet? 
 
Nej, det är väldigt isolerat. 
 
Vilka brukar vara på plats när du kommer till jobbet? 
 
Inga. 
 
Det är bara du som jobbar här? 
 
Ja. 
 
Är ni en åt gången eller är ni flera ibland? 
 
Ja oftast en åt gången. 
 
Är det heltid eller deltid ni jobbar? 
 
Nä deltid. 
 
Vad har du på dig när du jobbar? 
 
Träningskläder. 
 
Vad är det bästa med ditt jobb? 
 
Åh, det är att få hjälpa kvinnor till ett hälsosammare liv. Det tycker jag. 
 
Vad tror du om ditt eget jobb i framtiden? 
 
Jag tror att vi kommer att växa och bli större i Sverige.  Det är ju från USA så jag tror att vi 
kommer att växa och bli större i Sverige. Jag tycker att det är ett bra koncept med kvinnorna i 
fokus. 
 
Det är ju massa omvandlingar som håller på att ske här i Slakthusområdet, är ni 
berörda av det på nåt sätt? 
 
Nä, det känns som att vi ligger så långt bort från där det händer. Jag har inte så bra koll heller 
på vad det är som händer. 
 
Det är bara kvinnor som får träna här?  
 
Ja. 
 
Är det kunder från hela stan som kommer hit för att träna? 
 
Det finns ett på Södermalm också. Så vi har väl mer Älvsjö, Vantör, Enskede. Sådär, för det 
finns ett i Huddinge också. 
 
Vad har du för uppfattning om Slakthusområdet? Vad tycker du om det här området? 
 



Näh… (fundering), men lite sunkigt område är det där det ibland på kvällarna kan vara lite 
obehagligt och gå. 
 
Just det, du slutade vid sju? 
 
Åtta, och så har jag en timmes städning så jag går väl hem vid nio nån gång. Under 
sommaren så har det ju inte varit något problem men man tänker att under vintern, den här 
långa vägen, jag vet inte. Det är ju inte så belyst liksom. 
 
Nä, det är ju väldigt ödsligt. 


