
VACCSLÄPPET
Oberoende arbetartidning för Slakthusområdet – Nr 2 Mars 2015

Nya tag i
Slakthusområdet

Ledare: Vad har hänt?

VAd händer med flytten?

Notiser

Intervju: Gemensam platt-
form i fackval

Om en bonde



2

Vaccsläppet utges av arbetare på Slakthusområdet (Stockholm).
Mejl till redaktionen: vaccslappet@gmail.com. Mejla för information om hur du kan bidra ekonomiskt.

Ansv. utg. Anders Carlstedt. Nr 2 tryckt i Stockholm, mars 2015

Vad är det här för något? 

Det här är den första tidningen som är skriven och publicerad av arbetare själva här i Slakt-

husområdet. Vi är ett antal personer som jobbar på olika företag, tjejer och killar, med olika 

bakgrunder och livserfarenheter, som valt att gå samman och skriva den här tidningen.

  
Det vi har gemensamt är att vi ser behovet av en arena för oss charkuteriarbetare att kunna 

öppna upp för diskussion och dela med oss av åsikter och problem, som inte bara rör våra 

egna fabriker, utan området i stort. Frågor som berör oss alla och som bara kan föras upp i 

ljuset om vi som jobbar på olika arbetsplatser knyts närmare varandra. Den här tidningen är 

ett försök till det. Vi inser nämligen att flera av de problem som finns på våra jobb inte kan 

lösas genom samtal med cheferna, utan kräver en bredare organisering och nya metoder där 

vi själva jobbar fram positiva sätt att lösa dessa på, utifrån våra egna förutsättningar. 

Den här tidningen är en partipolitiskt obunden klassröst, som är till för att stärka oss som 

kollektiv gentemot arbetsgivarna. Vi kommer därför också att belysa frågor om jämlikhet och 

jämställdhet, inte som en moralisk pekpinne, utan snarare utifrån övertygelsen om att rasism 

och sexism enbart tjänar cheferna genom att hålla oss arbetare splittrade.  

För att den här tidningen ska bli en röst för oss som arbetar i Slakthusområdet så krävs det 

att fler som jobbar här deltar (dock inte tjänstemän, arbetsledare eller arbetsgivare, dessa får 

använda sig av sina egna kanaler). Vi kommer ta in insändare och debattartiklar som skickas 

till vår mail: vaccslappet@gmail.com. Man kan skriva om vad som helst relaterat till jobb, sa-

ker rörande området i stort eller inlägg i en pågående samhällsdebatt. Rent rasistiska, homofo-

biska eller kvinnofientliga texter kommer vi dock ta oss friheten att sålla bort omgående.  

Namnet Vaccsläppet är temporärt och vi är öppna för förslag och åsikter, så skriv!

Till sist vill vi nämna att anledningen till att ingen går ut med sina riktiga namn i tidningen är 

för att vissa av oss kan jobba under osäkra anställningsvillkor eller inte vill att cheferna ska 

veta om vår inblandning, därför skrivs alla artiklar under pseudonym.

Med vänlig hälsning,
Vaccsläppets redaktion
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Vad har hänt?

För drygt tre månader sedan började första numret av 
Vaccsläppet att distruberas runt om i Slakthusområdet, och 
på två dagar delades uppemot 300 exemplar ut vilket inne-
bär att den antagligen på ett eller annat sätt letat sig in på 
nästintill alla köttfabriker i området.

Responsen vi fått har varit väldigt positiv (efter att det 
kommit fram att vi inte har någonting med djurrättsakti-
vister att göra), och sedan sist har Vaccsläppsredaktionen 
fått in två nya skribenter varav den ena ni kan hitta längre 
fram i tidningen under rubriken ”en bonde”.

Det har bland kollegor vädrats åsikter om att ”det är tur 
att folk orkar engagera sig med sånt här”, och ”någonting 
sånt här har saknats tidigare”, vilket vi ser som ett kvitto 
på att tidningen trots allt fyller en funktion av att vara en 
arena för diskussion, utbyte och samarbete fabriksarbetare 
emellan.

Vi har dessvärre fått in rapporter om att enskilda arbets-
givare i området diskuterat om tidningen går att censurera, 
med hänvisning till att den skulle vara politiskt uppviglan-
de och splittrande. Detta anser vi är djupt beklagligt, inte 
bara för att det i sådana fall skulle bryta mot en av Sveriges 
grundlagar (yttrandefriheten) utan också för att det är en 
vanligt återkommande reaktion ifrån arbetsgivare att för-
söka strypa olika former av självorganisering ifrån arbetare 
som försöker ta kontroll över sin egen arbetssituation. Men 
nog om tråkigheter.

I det här numret kommer vi bland annat att fortsätta vår 
artikelserie om Slakthusflytten, vi har gjort en intervju med 
Andreas Bergenheim från Olle Nyberg kring deras fackliga 
plattform, och vi har tittat på livsmedelsbranchen och dess 
framtid i Sverige, och ställer oss frågan hur våra löner och 
anställningar kommer att se ut framöver. Detta och mycket 
mer kan ni läsa om i det här numret! 

Redaktionen

...arbetsgivarna är organiserade? Det finns en riks-
omfattande intresseorganisation som heter Kött- och 
Charkföretagen. Där är mer än 100 företag med som 
har 8000 anställda. De företagen omsätter 27 miljarder 
kronor varje år. I styrelsen sitter bland annat Niclas Sö-
derlind, ägare till Olle Nyberg och Tommy Ögren, ägare 
till Gudruns. Där sitter också snubbarna som äger Scan 
och Dafgårds. De har nog mycket gemensamt att prata 
om på sina möten... till exempel hur man ska få anställda 
att tro att frysta löner sen 70-talet beror på att det går 
dåligt för företagen... 

Kött- och charkföretagen är i sin tur medlemmar i en 
större förening som heter Livsmedelsföretagen. De skri-
ver på sin hemsida att branschen omsätter 156 miljarder 
kronor varje år och har 57 000 anställda, som i sin tur 
ger jobb åt nästan 100 000 till i butiker och transpor-
ter med mera. Den nya landsbygdsministern Sven-Erik 
Bucht (s) tycker att livsmedel ska bli det ”nya svenska 
stålet” och att branschen ska satsa storskaligt på export. 

Går det dåligt nu? 

Vet du att... 
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Vad händer med slakthusflytten?

På fabriken där jag jobbar verkar den generella synen på 
flytten vara att ingenting händer. Politikerna vill ha bort oss 
från Globenområdet för att bygga klubbar och barer som 
man kan tjäna mer på och 
har sen inte gjort något för 
vart vi ska sen. Vaccsläppet 
besökte fastighetskontoret 
hos kommunen och prata-
de med projektansvarig vid 
namnet Sassan Sanjari. Vi 
fick till vår förvåning en helt 
annan bild.

Det visade sig att det finns 
långtgående planer som 
kommer att sättas i verket 
efter ett inriktningsbeslut 
i kommunfullmäktige under 
andra kvartalet det här året. Planen är att börja bygga un-
der 2016 för att sedan kunna flytta in under 2018. De har 
också satsat mycket på information runt projektet i samar-
bete med cheferna och ägarna i området. Lite synd att den 
informationen verkar ha stannat uppe på deras kontor och 
inte riktigt nått ner till golvet (kan självklart vara annor-
lunda på andra arbetsplatser).

Inte anpassat för modern industri

Sanjari berättar att redan 2010 godkände kommunfull-
mäktige projektet «Vision Söderstaden» där frågan om 
Slakthusområdet fanns med och inriktningen mot bygget 
i Larsboda. Innerstaden har expanderat under de hundra 
år som Slakthusområdet existerat, vilket har gjort att det 
nu - från att tidigare ha legat i utkanten - nu ligger mitt i 
smeten. Sättet som området har vuxit fram på, gör att det 
inte är anpassat för en modern industri. Till exempel så är 
flera produktionsdelar separerade, vilket medför en massa 
truckande runt mellan de olika anläggningarna. Samtidigt 
är det farligt att röra sig på gatorna eftersom det inte finns 
ordentliga trottoarer och lastbilar står längs vägen för att 
lasta på och av. Detta kan ändras med flytten och genom 
bra planering, menar Sanjari.

Större ytor och raka produktionslinjer

Varje företag kommer att få tillgång till samma yta som 

de har nu, med möjlighet till expansion, upp till 15 procent 
eller mer. Sanjari säger att även med samma ytor så blir det 
en utökning i och med att man kan använda utrymmena 
mer effektivt. Redan nu finns det upplägg för detta som 
bygger på att samla alla fabriker inom en koncern under 
ett tak med raka produktionslinjer, från inlastning av varor 
till förädling och slutprodukt. All produktion kommer att 
äga rum på markplan där allt hänger ihop, så att man kan 
röra sig utan trösklar och ramper. Allt är sedan kopplat till 
lastkajerna som består av lastportar, industriportar och/el-
ler lyftbord. Något som tilltalar mig som jobbar i en mörk 
källare är att man planerar fönster högt upp som ska ge ljus 
i lokalerna och takhöjden planeras upp till 4,7 meter så det 
ska kännas ljust och rymligt.

Hur tar man sig till jobbet efter flytten?

En fråga som rör alla oss som jobbar, är frågan om kom-
munikation och transportmedel till jobbet. Nu verkar ex-
ploateringskontoret på kommunen ha gjort en utredning 
där de ser möjligheter till nya turer från SL. Tågen ska börja 
gå tidigt, regelbundet från runt halvfemtiden på morgonen 
så att man slipper ta nattbussen. Man vill också införa extra 
busshållplatser för att göra det lättare för oss att ta oss till 
jobbet. För de med bilar har det planerats för ett garage 
med 400 parkeringsplatser, dock är det inte klart om det 
kommer att kosta att parkera där, vilket det gör för många 
av oss i nuläget (500 spänn i månaden!). För alla de lastbilar 
som dagligen kommer att röra sig i området har man stude-
rat deras rörelsemöjligheter för att kunna förstärka vägarna 
där det behövs, samt bygga nya rondeller och bullerskydd 
för boende i närområdet. Man planerar också för möjlighe-
ten att kunna tvätta fordonen vid en specifik plats.
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Miljötanke

Runt hela projektet finns det en miljötanke där man vill 
ta tillvara på energin. Dels från produktionen, genom att 
ta tillvara på den energi som kommer från kylanläggningar 
och liknande, och dels genom solpaneler på taken. Runt 
området ska man ha möjlighet att promenera i grönområ-
den. Däremot har cheferna sagt nej till att ha växter längs 
fasaderna, eftersom det kan locka till sig insekter och djur 
som kan ta sig in i fabrikerna.

 Flytt skapar nya möjligheter

I sin helhet vill projektansvarige hålla kvar det som finns 
nu med de restauranger och kringservice som vi har i Slakt-
husområdet, som rörmokare, mekaniker och liknande, men 

även med möjligheter till nya etableringar som till exempel 
gym. Men det måste fria aktörer stå för, inte kommunen. 
Klustereffekten och de nya resurserna ska ge möjlighet 
att konkurrera med de större aktörerna som Scan, menar 
Sanjari. Detta ska också kunna leda till att nya arbetstillfäl-
len skapas i området runtomkring. Förutom det vill man ge 
plats för mötesmöjligheter för de som finns där. Det ska vi 
ta tillvara på, anser jag.

Organisera knegarmöten om flytten

Jag är själv ganska imponerad av de planer som finns och 
den kunskap som en tjänsteman kan besitta. Tyvärr så har 
diskussionerna skett i den så kallade styrgruppen där enbart 
arbetsgivarna och stadsplanerarna finns med. Varken fack 
eller vi på golvet har kunnat delta. Information har getts 
till arbetsgivarna och man har haft öppet hus, men infor-
mationen verkar ha stannat halvvägs. Så ni som känner att 
ni inte vet tillräckligt och vill ha regelbunden uppdatering 
om det som händer, ska kräva detta av era chefer och för-
män. Nästa steg för oss knegare blir att utnyttja tillfället 
som lagts framför oss. Att vi ger oss in i processen och ser 
till att våra intressen tillgodoses och att det hela blir ett sätt 
att förbättra våra villkor och få till saker som vi har nytta av. 
Vi bör organisera våra egna möten där vi kan gå igenom de-

taljplaner och se vad vi tycker fungerar och vad som kan bli 
bättre. För i slutändan är det vi som vet bäst hur saker runt 
oss fungerar och det är vi som drabbas om det inte görs rätt.  

Egon
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Månadens Gullegris

...går till en fackklubb i området som nu har kommit 
överens med arbetsgivarna om att införa friskvårdbidrag 
för alla anställda på företaget.  Kampanjen som började 
med en namninsamling för två år sedan, har varit ett 
populärt krav från anställda på samtliga avdelningar.

Arbetsplatsens fackklubb har drivit frågan som sin cen-
trala fråga under hela kampanjen, och målsättningen 
som medlemmarna hade på 2000 kr/år för samtliga an-
ställda gick nu i veckan igenom.  En stor eloge till både 
cheferna (som har gått med på friskvårdbidraget, och som 
nu värnar mer om sina anställda) och till alla arbetare 
på firman, grattis ni förtjänar verkligen detta!

Slaktare - ett laddat ord

När man hör ordet slaktare associerar man det med död, 
blod och dåliga djurförhållanden. Ett yrke där råa, tuffa 
och starka män jobbar. Filmen The Boondock Saints (1999) 
handlar om två irländska bröder som börjar mörda olika 
maffiapersoner, de jobbade på ett slakteri, men fick sparken 
för att ena brodern slog en kvinna som sparkade den ena 
brodern mellan benen.

De är två råa, skämtsamma och galna killar, vilket man 
kan tro om alla som jobbar på slakterier är än idag. 

Men tiderna förändras och idag när man jobbar på ett 
slakteri är det rent och alla försöker få in så bra kött som 
möjligt. Allt ska följas av livsmedelslagen och arbetarna är 
inte lika galna som förut. Det är en ganska lugn miljö att 
arbeta i. 

Men sägen lever vidare och skräckfilmer använder sig 
ibland av slaktare eller av slakthusmiljöer. Kommer ordet 
slaktare alltid ge gåshud eller kalla kårar till personer som 
aldrig har satt sin fot i ett slakthus? 

Knorren

Vad har Livsmedelsföretagen
i kikaren?

Arbetsgivarföreningens planer och utsikter för den när-
maste framtiden kan sammanfattas i det här citatet från 
deras senaste konjunkturbrev:

”...antalet sysselsatta förmodligen kommer att minska 
även de kommande åren, som en effekt av att företagen 
går mot en högre grad av automation. En högre grad av 
automation är en del i företagens framtida investerings-
strategi och är en hörnsten i att säkra en konkurrenskraftig 
svensk livsmedelsproduktion”.

Detta betyder i klarspråk att de inte bara vill klara sig, 
utan även expandera internationellt. Det kräver enligt dem 
mer maskiner och färre anställda för att pressa kostnader. 
Så nu gäller det att hålla ihop om jobben och villkoren och 
kräva insyn i deras investeringsplaner! 

ICA sparkar facklig

Vaccsläppet vill visa sin solidaritet med fackordförande 
André på Icas lager i Helsingborg som blivit sparkad efter 
att man organiserat bemanningsarbetarna där. Beman-
ningsarbetarna jobbade åt Proffice som vägrat förhandla 
med lagrets nystartade fackklubb. Proffice finns även i vårt 
område.

Vi hoppas kunna skriva mer om detta i nästa nummer.
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Gemensam plattform i fackval

Vaccsläppsredaktionen fick nys om att en fackklubb i 
området valt att inför årsmötet förslå en ny styrelse, som 
sluter upp bakom en gemensam plattform för bland an-
nat ökat medlemsinflytande och en tydlig självständighet 
gentemot företaget (se baksidan för plattformen i korto). Vi 
sökte upp Andreas Bergenheim, nuvarande och också till-
tänkt ordförande efter årsmötet, för en kort intervju. 

Vad är syftet med att ni har skrivit den här
plattformen? 

- Som vi ser det så fyller en plattform av det här slaget 
flera funktioner. Först och främst vill vi visa på en ny rikt-
ning för facket på vår arbetsplats, där vi slår fast en rad 
perspektiv på hur fackklubben kan användas för att öka 
medlemmarnas inflytande över såväl arbetsmiljön som över 
löneförhandlingsprocessen. Vi vill att den fackliga verk-
samheten ska präglas av transparens och återkoppling ner 
till golvet. Att fackklubben blir en levande förening med 
aktiva medlemmar, där handlingskraften och engagemang-
et nere på golvet leder klubbens arbete framåt, snarare än 
att styrelsen, eller i värsta fall - en enskild ordförande - får 
dra hela lasset för det fackliga arbetet.

En annan funktion som den här plattformen fyller är att 
vi genom denna kan sträcka ut en hand till andra fackklub-
bar i området och bygga en bro mellan fabrikerna för att så 
småningom kunna driva en gemensam linje kring diverse 
frågor. Detta kan gälla alltifrån visstidsanställningar till för-
kortad arbetstid eller slakthusflytten. Som jag ser det vinner 
vi inte någonting varaktigt i en isolerad fabrik, utan kom-
mer behöva samarbeta med andra klubbar eller personer 
för att få verkligt inflytande.

Kort sammanfattat kan man säga att med den här platt-
formen visar vi på att fackets styrka ligger i den samlade 
kraften hos medlemsstyrkan på golvet och inte hos en väl-
talig ordförande eller en radikal styrelse.

Vilka punkter tycker du väger tyngst i plattformen? 

- Framför allt punkt 10 tycker jag är viktig, denna hand-
lar om det jag tryckte på i frågan ovan om vikten av att 
samarbeta med andra klubbar i området. Till exempel tar 
vi upp att styrelsen aktivt ska ge stöd åt arbetare som för-
söker starta en fackklubb i området, samt att på olika sätt 
stötta klubbar eller arbetare som kämpar för bättre löner 
och villkor.

Jag tycker också att punkt 5 som handlar om hur vi han-
terar diskriminering är bra. Delvis för att detta är en fråga 
som facket alltför ofta glömmer bort. Vi kommer aktivt att 
arbeta för att motarbeta alla former av sexism, homofobi 
och rasism. Vi vill göra en fackledd psykosocial utredning 
för att kartlägga diskriminering på arbetsplatsen. Att på 
olika sätt hjälpa och stötta medlemmar eller andra arbetare 
som kämpar mot diskriminering på olika sätt är en annan 
sak vi åtar oss att göra i plattformen.

Sist men inte minst tar vi i punkt 3 upp hur vi framöver 
kommer vilja att löneförhandlingarna hanteras, där åter-
koppling till medlemmarna, egna lönekriterier (som tas 
fram av medlemmarna i form av en prio-lista) och omröst-
ningar på medlemsmöten är exempel på hur vi vill arbeta. 

Hur har responsen på plattformen varit ifrån kollegor? 

- Precis innan plattformen lanserades för några veckor se-
dan ramlade jag på isen och skadade mig, så jag har tyvärr 
varit sjukskriven en period och inte själv fått höra respon-
sen ifrån kollegorna. Däremot har jag ifrån andra som varit 
med och skrivit plattformen hört att responsen varit väldigt 
positiv och att folk vädrat åsikter om att ”det är så här som 
facket ska fungera”. Hittills har ingen sagt till mig att initia-
tivet varit dåligt, utan jag tror att både facket och dess med-
lemmar efterlängtat ett sånt här tydligt ställningstagande. 

Redaktionen



1. Ökad anslutningsgrad till 50%.
2. Fullt oberoende av företaget!
3. Anställdas inflytande över lönebildning. Öppen 
lönepolicy! Låt medlemmarna godkänna eller förkasta 
varje löneavtal!
4. Max sex månaders visstider! Fackligt veto mot be-
manning!
5. Konfrontera och stoppa splittrare mot vår samman-
hållning! Erkänn särorganisering av särskilt diskrimin-
erade arbetare! Styrelsen medlar i inre dispyter!
6. Arbetsmiljön måste förbättras: en psykosocial un-
dersökning! Ge oss friskvårdsbidrag! Låt alla rotera 
avdelning/uppgift! Extra personal – ej underbeman-
ning!

7. Demokratisera vår arbetsplats: facklig linje till per-
sonalmöten; styr resurser från de ”ständiga förbättrin-
garna till personalbehov; ”platt organisation” eller ett 
valt ”lagbassystem”; centralisera personalfrågorna och 
ge facket vetorätt i dem!
8. Facket ska vara medlemsstyrt: öppen info, trans-
parent arbete, konsultation, avdelningsmöten, 
medlemsnomineringar, val av ombudsmän – på ar-
betarlöner!
9. Livsmedelsfacket partipolitiskt oberoende, men en-
gagerat i samhällsfrågor – bryt med S, en egen linje i 
slakthusflytten!
10. Sprid Livs medlemsstyrka – via samarbete med 
inhyrda, organisationsdrive i Slakthusområdet och 
stödkampanjer!

Den gemensamma fackliga plattformen i korto…

Om en bonde

HÖRDE FÖR länge sedan en historia om en bonde som riktigt älskade 
sin gård med omgivning. Bonden tyckte det var dumt att bara han, fru 
och barnen skulle få njuta av detta. Den geniala lösningen var att stycka 
av och sälja 10 villatomter i direkt anslutning till gården. Sagt och gjort. 

Liknande situation har vi länge haft på Slakthusområdet. Fler än vi 
slaktare har sett skönheten och det perfekta läget med Slakthusområdet. 
Vi ligger alldeles för bra till för att enbart bestå av köttförädlingsföretag. 
Man började ge plats åt verksamheter med många olika inriktningar. Först 
kom Globen med tillhörande köpcenter. Därefter bankgirot och en massa 
andra pappersvändarfirmor i dess släptåg. Nu kastar även Tele 2-arena 
sin skugga över slakthuset. Cirklarna blir snävare och snävare dag för dag. 
Nuförtiden måste man ha koll bakåt när man styckar. Så man inte råkar 
snitta en bankgiroanställd. Eller en hockeyspelare. 

Hur gick det då för bonden? Folket i dom 10 nya villorna kunde inte stå 
ut med lukten av en bondgård. Myndigheterna konstaterade olämplighe-
ten med djurhållning mitt i ett bostadsområde. Bonden fick lägga ner... 

Styvbjörn Nacke


