
 

Jobbar du natt på akuten? Går du skift i
massafabriken eller navigerar du
Finlandsfärjan med sovande resenärer?

Då är det här skrivuppropet riktat till dig.
Skriv och berätta! Fritt ur hjärtat och med
egna ord, om hur det är att vara på jobbet när
andra sover och att sova när andra är på job-
bet. Vi vill veta vad du arbetar med och hur
du upplever att arbeta på natten. 

Några av de berättelser som vi får in kom-
mer vi att välja ut och publicera i en antologi
som ges ut av Migra förlag. Varje publicerat
bidrag honoreras med tre ex av den färdiga
boken. Till boksläppet i höst bjuds alla som
har skickat in bidrag och där deltar även den
forskare som medverkar i boken. 

Du är ju inte ensam om att jobba natt och
det är bland annat tack vare dig som Sverige
fungerar dygnet runt. I boken vill vi ge en
bild av hur mycket skiftande arbete som fak-
tiskt utförs nattetid.

Alla inkomna bidrag arkiveras för kom-
mande forskning hos Arbetets museum i

Norrköping. Vi i föreningen Liv i Sverige
förbehåller oss också rätten att få citera ur nå-
gon av de publicerade bidragen i annat sam-
manhang, inom vår verksamhet. 

Vi vill ha din berättelse senast den 1 april. Det
går utmärkt att skriva under pseudonym i
boken, men vi i föreningen måste ha ditt
namn och dina kontaktuppgifter så att vi kan
nå dig. Om du vill berätta, men inte känner
dig bekväm med att skriva är du välkommen
att höra av dig ändå.

Har du några frågor ring Ingrid Sjökvist,
projektledare och föreningens ordförande:
070-542 4207.

Mejla eller skicka ditt bidrag på papper
(märk kuvert eller mejl med »när vi andra so-
ver«) till: info@livisverige.org

Liv i Sverige
c/o Ingrid Sjökvist
Västra Kanalgatan 23
151 71 Södertälje

När ni andra sover …

Föreningen Liv i Sverige har funnits i över 30 år och har till uppgift att uppmuntra
folk att berätta om sina liv, både i tal och skrift. Vi har bland annat hjälpt över 140
böcker ut på marknaden, ett tjugotal av dem antologier, liknande den här om natt -
 arbete. Mer om föreningen på www.livisverige.org
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