
Nu ska vi göra ett dokumentationsprojekt 
inom transporttolvan. Liknande projekt ge-
nomförs inom träindustrin i Kalmar län och 
inom Kommunal i Malmö. Tycker du att din 
arbetsplats och dina arbetskamrater är värda 
att synas, så säg till! Ni kommer få hjälp av en 
konstnär som besöker varje arbetsplats 
4-5 gånger och hjälper till att samla in materi-
al, göra bilder och intervjua. 

Du behövs!
Allt ska alltså inte göras av konstnären. Du 
och dina arbetskamrater är viktigast. Alla har 
ju en kamera i mobilen. Du kan fotografera 
jobbet, göra självporträtt, fotografera din kom-
pis, din lunch, där du kör, trappuppgångarna 
där du delar ut tidningar, arbetskläder... Bara 
fantasin sätter gränser. Du kan få tips och råd 
om foto och skrivande av konstnären. Plocka 
fram gamla bilder från jobbet. Vad och vem 
finns på dem? Vad har förändrats?

Skriver du? 
Gör en jobbdagbok! Vad händer i ditt liv på 
och utanför jobbet? Hur hänger jobb och fritid 
ihop? Vad pratas det om på fikarasten? Roliga 
missförstånd. Din värsta dag på jobbet? Smek-
namn. Att lära känna människor från andra 
länder. Livsöden. Har du samlat på något? 
Hobby?

Utställning och katalog
Allt blir till en utställning som turnerar runt 
på arbetsplatser, på Folkets Hus och kursgår-
dar, på bibliotek och andra ställen folk befin-
ner sig på. Det blir också en katalog. Och vi 

Skriver, fotograferar eller målar du? Eller är du bara allmänt nyfiken 
och vill berätta?

kommer att se till att tidningar, radio och TV 
berättar om er.

När händer allt?
Våren 2021 dokumenterar vi på arbetsplatser-
na, därefter turnerar utställningen. 

På riktigt
Ett första delprojekt har redan genomförts, 
På riktigt. Bertil Mårtensson intervjuade och 
tecknade av sina arbetskamrater på tryckeriet 
CA Andersson i Malmö. 2019 visades det på 
arton ställen, alltifrån Folkets Bio till matsalen 
på Jeld-wen i Klippan och GS-fackets avd 3 
tioårsjubileum på Tyrolen, liksom på trans-
porttolvans repskapsmöte. Bertil Mårtensson 
fick LOs kulturpris 2020!

Känner du igen dej? 
Känner du igen dej? är ett nationellt pilotpro-
jekt som genomförs 2020-2021 i Kalmar och 
Skåne län. Syftet är att engagera medlemmar 
i olika LO-förbund och på olika arbetsplatser 

VILL DU VARA MED?
Ibland när man tittar på TV eller läser tidningen kan man undra om det inte finns 
några människor som har vanliga jobb. Som tar sig upp tidigt för att ställa sig vid 
en maskin, vid en kassaapparat eller för att ta hand om gamla och sjuka. Det vill 
vi ändra på. Vi vill att alla människors erfarenheter ska synas. Känner du igen dej? 
inbjuder dig att berätta om ditt arbete och din vardag. Vill du vara med?

Känner du igen dej?

Bertil Mårtensson intervjuar Mickael Dahlström



till att i samarbete med en fältkonstnär doku-
mentera arbetslivet och livet i stort. Känner 
du igen dej? har inspirerats av ”Gräv där du 
står”-rörelsen på sjuttio- och åttiotalen. Denna 
rörelse ledde till böcker, teaterpjäser och också 
museer. Målet är att dokumentationsarbetet 
ska spridas över hela landet. Naturligtvis an-
passas projekt efter de förutsättningar corona-
pandemin ger. Det påverkar både hur projektet 
genomförs och tidplanen.

Vem står bakom?
Känner du igen dej? genomförs av Folkets 
Konsthall. I Skåne genomförs och finansieras 

projektet tillsammans med ABF Malmö och 
Skåne, Transport avd 12, Kommunal sektion 
4 Malmö och Malmö stad. Övriga samarbets-
partner och finansiärer är Region Kalmar, 
Arbetarrörelsens kulturfond, GS facket avd 4 
och ABF Kalmar.  

hör av dej till
Anders Palmqvist, kulturansvarig, avd 12
anders.palmqvist@transport.se
010-480 32 66 
Henrik Teleman, ordförande Folkets Konsthall
henrik.teleman@tyfonmail.se
070-571 05 92

”Jag träffade Nisse på Folkfesten. När vi bildat 
familj och flyttat tillhopa fick han jobb i vården 
med oregelbundna arbetstider. Det var svårt att 
kombinera med mitt jobb på Domus med sena tider.

Det var då jag började på Systemtext. Alla var 
unga då och för många var det första jobbet. 
Alla tänkte att här kan man väl jobba ett litet tag. 
Tjugoåtta år senare är vi många som är kvar och 
jobbar här fortfarande. Alla skaffade barn och 
bildade familj och så gick tiden. 

Vi har följt varandras utveckling. Många är vi som 
också haft barn som jobbat här. Sedan har vi fått 
barnbarn och har lärt känna mostrar och fastrar. 
Åtta timmar om dagen i tjugoåtta år, så mycket 
har man pratat med varandra. Det skojar man 
inte bort.”

Ulrika Williamsson
(Berättat för Bertil Mårtensson 2018, Systemtext las 
ner sommaren 2019) www.pariktigt.work
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