
Sökes: 
Fria byråkrater 

Har du fått nog av missanpassade rutiner, trilskande system och accelererande 
administration? Upplever du att din egen moraliska kompass alltför ofta står i 
motsats till din arbetsbeskrivning? Eller känner du dig frustrerad över att ditt 
handlingsutrymme är onödigt inskränkt? Då kan det här vara nätverket för dig.

Hösten 2018 startar Frihetsförmedlingen ett nätverk av “fria byråkrater”. Det kommer 
att bestå av människor med olika yrkestillhörighet som utifrån sina erfarenheter av 
byråkrati och genom lönearbetet självt utforskar villkoren för människors frihet. Nu 
söker vi intresserade!

Vad ska nätverket göra?
Nätverkets kommer att sammanstråla med ett par månaders mellanrum för att: 

•	 Utbyta erfarenheter och tankar om arbete, byråkrati samt andra samtida villkor 
för människors frihet.

•	 Skapa förslag till småskaliga experiment för frigörelse som nätverkets 
medlemmar kan testa i sin arbetsvardag.  

Mellan träffarna har varje fri byråkrat möjlighet att i den utsträckning och på det sätt 
hen själv finner mest lämpligt, verka för sin egen, sina kollegors eller verksamhetens 
frigörelse. Det kan exempelvis handla om att:

•	 Studera förhållningssättet till arbete och fritid på arbetsplatsen.
•	 Experimentera med att förändra sitt arbetstempo eller arbetssätt.
•	 Smyga in tankar om frihet i fikarummen.  

Det finns stor möjlighet för medlemmarna att påverka nätverket både till form och 
innehåll. Som fri byråkrat kan du alltid välja att vara anonym på din arbetsplats. För 
den som vill finns möjlighet att erhålla en offentlig benämning som ”frihetsombud”. 

Vem kan vara med?
Alla som är nyfikna på frågan om människors frihet och vars arbete på något vis påverkas 
av byråkrati kan vara med. Med byråkrati menar vi att arbetet i viss utsträckning 
är regelstyrt och effektivitetsinriktat samt påverkas av administrativa rutiner eller 
system. I praktiken kan du vara alltifrån lärare, ekonom eller undersköterska till 
universitetsanställd, handläggare eller marknadförare. Du kan arbeta inom såväl privat 
som ideell eller offentlig sektor. 
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Vad ska det leda till?
Nätverket Fria byråkrater kommer att utgöra en del av Frihetsförmedlingens 
forskningsavdelning. Syftet är att öka kunskapen om hur frihet kan förstås i förhållande 
till arbetsliv och byråkrati, samt att utforska möjligheter till motbyråkrati och frigörelse 
från tvingande strukturer. Nätverkets erfarenheter kommer att delas med allmänheten 
på det sätt som dess medlemmar finner mest lämpligt, med full hänsyn till de enskilda 
medlemmarnas integritet. 

Uppstartsmöte
Ett uppstartsmöte kommer att hållas i Göteborg under hösten 2018. 
Platsen för efterföljande möten kan komma att variera.

Intresseanmälan
Skicka ett mail till info@frihetsformedlingen.se senast 14 oktober 2018. 
•	 Ange ämne: “Nätverket Fria byråkrater”. 
•	 Uppge namn och kontaktuppgifter. 
•	 Beskriv dig själv och ditt arbete samt berätta varför du vill medverka. Håll dig 

helst under 300 ord.

Frågor? 
Skicka e-post till info@frihetsformedlingen eller ring 010- 333 35 03.

Om Frihetsförmedlingen
Frihetsförmedlingen är en självorganiserad myndighet, en tankesmedja och ett konstverk 
som sedan 2014 verkar för ett ökat handlingsutrymme för människor i Sverige. Vårt 
uppdrag är att stödja människors frigörelse från olika inlåsande strukturer. Därigenom vill 
vi bidra till att skifta samtidens fokus från arbete och ekonomi till frihet och välmående. 

Läs mer på www.frihetsformedlingen.se 
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