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Inledning 

Frihetsförmedlingen fungerar som en självorganiserad myndighet och är samtidigt ett 

konstverk som fokuserar på normer och värderingar kring frihet och arbete. Konstnärerna 

John Huntington och Lars Noväng utgår ifrån arbetskritik som ett sätt att undersöka byråkrati 

och tillväxt. På Frihetsförmedlingens hemsida står det att dess viktigaste ansvar är att 

minimera och helst förhindra meningslös sysselsättning, att ge befolkningen stöd och struktur 

för frigörelse, att successivt öka det allmänna handlingsutrymmet och att inspirera till ett 

mänskligare samhällsbygge.1 

 

Motivering av ämnesval 

Jag har i mitt arbete mött ett flertal organisationer och företag där arbete utförts för arbetets 

egen skull. Arbetet har ofta visat sig vara svårt att förändra även efter att det har upptäckts och 

ifrågasatts. Min upplevelse är att människor tycker om rutiner och om det samtidigt är svårt 

att få överblick av arbetets reella effekt blir det tomma arbetet ofta kvar, genomfört men 

oreflekterat. Frågor om makt, byråkrati och prestige har också gjort sig gällande samtidigt 

som positionen man befinner sig i gör det svårt att se klart på vad som är möjligt att påverka 

och varför. 

   Att ställa idén om tomt arbete kring våra egna privata vanor och hur vi värderar frihet (på 

arbetet eller utanför) innebär liknande svårigheter men berör också komplexa och högaktuella 

frågor kring identitet, normer och konsumtion. Hur kan ett konstverk stötta med att syna de 

omgivande strukturer som vi alla är en del av och därför har svårt att få syn på? Min tes är att 

Frihetsförmedlingen skapar ökad medvetenhet och större handlingsutrymme i frågor som 

handlar om frihet och arbete.  

 

Syfte 

Uppsatsen syftar till att undersöka Frihetsförmedlingens handlingspotential, genom att ställa 

följande fråga; på vilka sätt tilltalar konstverket sina betraktare?  

 

Teori 

Som teoretisk utgångspunkt används Malin Hedlin Hayden och Mårten Snickare antologi 

Performativitet, med tonvikt på inledningen och Snickares begrepp bild- och talhandlingar i 

 
1 http://www.frihetsformedlingen.se/om-oss/vision-och-uppdrag/uppdrag/ 
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kapitlet ”Bildhandlingar. Att skapa mening med Titusbågen”.2 Jag kommer också att använda 

Anna Lundströms kapitel Anrop och Svar som behandlar aktiva relationer i verk utifrån olika 

betraktarpositioner samt hennes tillämpning av Jaques Rancières begrepp dialogisk situation.3 

 

Metod 

Analysen bygger på Charles Sanders Pierce teorier om semiotik, en metod som utgår från 

tecken och deras betydelse för att skapa kollektiv innebörd, med fokus på kopplingar mellan 

verk, betraktare och samhälle. Analysen kommer att fokusera på de betydelser och handlingar 

som uppstår mellan Frihetsförmedlingen och dess betraktare genom att använda semiotikens 

analysnivåer denotation och konnotation. Denotation används för att skriva fram utvalda delar 

av verket med fokus på dess gestaltning. Konnotation används för att jämföra verket med 

Arbetsförmedlingen samt beskriva verkets performativa kraft, alltså vad verket aktiverar, dess 

sammanhang och betydelse. I en tredje del kommer den konnotativa analysen av verkets tilltal 

kopplas till dess handlingsutrymme samt lyfta frågor om verkets konstnärliga och politiska 

kontext. 

 

Material 

Frihetsförmedlingen startade 2014 och är en organisation och ett konstverk under kontinuerlig 

utveckling. De Göteborgsbaserade konstnärerna bakom verket, John Huntington och Lars 

Noväng, ser verket som en tankesmedja för konst och fri forskning. Verket undersöker hur 

frihet kan ta större plats i samhället. Frihetsförmedlingen består av ett antal olika delar, 

samtliga beskrivna på Frihetsförmedlingens hemsida; blanketter, aktivitetsbeskrivningar, 

interaktiva formulär, performance och pop-up kontor med frihetshandläggare där möjlighet 

finns att söka frihet. Frihetsförmedlingen består också av en tillståndsenhet som utfärdar olika 

frihetstillstånd för den som behöver stöd och hjälp ut ur olika inlåsningar. På hemsidan 

beskriver konstnärerna att deras viktigaste uppgift är att skapa relationer och möten och har 

som målsättning att på erbjuda Frihetsförmedlingstjänster till över en miljon människor. 

Hemsidan har också ett antal formulär och interaktiva lösningar för interaktion och 

 
2 Malin Hedlin Hayden & Mårten Snickare, Performativitet: teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1 / 

Sthlm. univ. press. 2017 
3 Lundström Anna, Anrop och svar: Om det politiska utrymmet i Janet Cardiffs ljudinstallation Forty Part 

Motet, red. Malin Hedlin Hayden & Mårten Snickare, i Performativitet: teoretiska tillämpningar i 

konstvetenskap:1, Sthlm. univ. press. 2017, s. 44-61  
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medverkan och inbjuder till olika aktiviteter och performances i linje med verkets idé. 

    Efter en process på hittills fem år har Frihetsförmedlingen utvecklats till ett verk som består 

av många olika delar. Uppsatsen kommer att analysera ett urval av verkets delar som jag anser 

representerar Frihetsförmedlingens övergripande idé och struktur. De delar av verket som 

nämns eller analyseras är: Startsidan på Frihetsförmedlingen.se, Frihetstillstånd, Tips och råd 

för frihetssökande samt Konsten att göra ingenting. 

Forskningsläge 

I skriftseriens Kairos sammanställning Konceptkonst med förord av Sven-Olov Wallenstein 

finns ett antal tongivande texter i och om konceptkonstens utveckling vilka ett urval kommer 

användas som underlag till att analysera Frihetsförmedlingens konstnärliga kontext.4 

    När det gäller performativitet kring konstnärliga verk hänvisas främst till Mårtens Snickare 

och Malins Hedlin Haydens samlade texter i antologin Performativitet, där idéer kring hur 

konstverk skapar sina betydelser definieras och problematiseras genom ett flertal olika verk 

och sammanfattade idéer.5 

    Roland Paulsens bok Arbetssamhället fungerar som en referens till de sociopolitiska idéer 

som verket relaterar till.6 

   Miwon Kwons bok One Place after another kommer att refereras till vad gäller 

institutionskritik och konstens rum. 

    

1. Konst som plattform för dialog 
Verket, publiken och det rum där verket framträder står i inbördes relation till varandra 

skriver Anna Lundström i sin text Anrop och Svar och hänvisar till Mieke Bal, som menar att 

den ena inte fungerar utan den andra.7 Det betyder att dialogen mellan dessa olika parter är av 

betydelse för att ett konstverk skall komma till sin rätt. Konst som undersöker sociopolitiska, 

institutionella strukturer har som tradition att uppmana till kollaborativ medverkan för 

konceptualisering och manifestation. Detta gäller särskilt verk som verkar utanför 

 
4 Wallenstein, Sven-Olov, red. Konceptkonst (Raster förlag, 2006) 
5 Hayden, Malin H & Snickare Mårten, Performativitet: teoretiska tillämpningar i konstvetenskap: 1 (Sthlm. 

univ. press. 2017) 
6 Paulsen, Roland, Arbetssamhället: Hur arbetet överlevde teknologin (Atlas, 2010) 
7 Lundström Anna, Anrop och svar: Om det politiska utrymmet i Janet Cardiffs ljudinstallation Forty Part 
Motet, red. Hayden Malin H & Snickare Mårten, i Performativitet: teoretiska tillämpningar i konstvetenskap/ 
Sthlm. univ. press. 2017, s. 48 
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konstinstitutionens traditionella utställningsrum, menar konstvetaren och professorn Miwon 

Kwon i One place after another, och skriver att en aktiv medverkan av verkets betraktare ökar 

potentialen för förståelse av sociopolitiska institutioner och deras betydelser.8 

     Frihetsförmedlingen är ett verk vars utgångspunkt är webben men som också uttrycks 

genom publika och offentliga manifestationer av olika slag.  

 
2. Frihetsförmedlingens tonalitet och visuella språk 

 I kontrast till Arbetsförmedlingens uppdrag, som i första hand är att förmedla arbeten, 

fokuserar Frihetsförmedlingen på att förmedla frihet via hemsidan frihetsförmedlingen.se.9 

Frihetsförmedlingen utmanar Arbetsförmedlingens uppdrag genom att härma dess vedertagna 

språkbruk och tonalitet på olika sätt. 

    Denotation logotyp: Frihetsförmedlingens och Arbetsförmedlingens logotyper består av 

mörkblå text i två snarlika nyanser, ritade i två liknande sans-serifer. Båda har en grön symbol 

där Arbetsförmedlingens består av en cirkel med partiellt omslutande linje och 

Frihetsförmedlingens av två linjer i en uppbruten cirkel. 

 

 
 

Konnotation logotyp: Vid en snabb anblick skulle det enkelt gå att missta den ena för den 

andra, och i de fall där den andra logotypen inte ligger precis bredvid skulle det vara svårt att 

komma ihåg vad som skiljer de båda åt. Logotypens konnotation kan tolkas som ett 

övergripande och tydligt sätt manifestera Frihetsförmedlingens grundidé: att utmana idén om 

Arbetsförmedlingen som institution. 

    Denotation hemsida: På startsidans toppmeny kan du välja om du tillhör en av två olika 

målgrupper: frihetssökare eller frihetsgivare vilka är en direkt parafras på arbetsförmedlingens 

begrepp arbetsgivare och arbetssökande. Här hittar du också länkar till undersidor med 

rubrikerna forskning, påverkan, vilka är vi, starta frihetskontor, hitta din stil, 

månadsrapportera, certifiera din verksamhet och inspireras. För den frihetssökande finns det 

på hemsidan en rad olika aktiviteter och hjälpmedel. Du kan ansöka om frihetstillstånd, 

 
8 Kwon.Miwon, One place after another, MIT Press, 2004, s 30 
9 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-uppdrag 
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nystartsfrihet, ta del av livsstilsinriktade tips och råd samt välja mellan nio olika pdf:er med 

blanketter och formaliserad rådgivning, samt en uppmaning att rapportera dina frihetssökande 

aktiviteter. De begrepp som Frihetsförmedlingen använder är konstruerade som 

Arbetsförmedlingens raka motsatser: Nystartjobb – Nystartsfrihet, Arbetsansökan - 

Frihetsansökan, Aktivitetsrapport – Frihetsrapport, etc.  

    Tips och råd för frihetssökande är exempel på en undersida som genom livsstilsorienterade 

förslag på utvecklande aktiviteter och härmar tonaliteten i Arbetsförmedlingens olika tilltal 

för att göra arbetssökandet inspirerande.10 Här hittar du tre färgglada pdf:er med en typografi 

som påminner om glättiga magasinssidor med ”gör-det-själv-tips”. Pdf:en ”Sök frihet som 

passar dig” har tydliga rosa siffor, en stor bild på en astronaut samt rubriker såsom; du är inte 

ensam, statusuppdatera dig själv och ge inte upp. Längst upp visas en stor bild som 

porträtterar en ung kvinna som leker med såpbubblor. Den nedladdningsbara pdf:en ”Använd 

ditt kontaktnät” har en checklista med åtta förslag på användbara kontakter. Tex: Grannar, 

kontakters kontakter eller personer du möter i kollektivtrafiken. 

 

 
Bilder från Frihetsförmedlingens hemsida. Till vänster: Del av PDF:en Sök Frihet som passar dig.  

Till höger: Bild från toppen på undersidan Tips och råd för frihetssökande. 
 

Konnotation hemsida: Frihetsförmedlingen har anammat den språkliga och visuella tonalitet 

som Arbetsförmedlingen använder men i Frihetsförmedlingens kontext får innehållet en ny 

innebörd, då texternas och bildernas tonalitet är knutna till den berättelse och ideologi som 

Frihetsförmedlingen som verk bryter mot. I det här fallet är motsats och likhet varandras 

förutsättningar och det som skapar spänning och verkshöjd. Innehållet tilltalar betraktaren 

genom att belysa distansen till sin föregångares ideologiska plattform. Frihetsförmedlingens 

 
10 https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/nyheter/nyheter/2019-05-23-sommarjobb-i-sista-stund 
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hemsida är strukturerad enligt samma arkitektur och design som arbetsförmedlingen.se. 

Typsnitt, färger och mallar är identiska och logotyperna är snarlika. 

   Ett verk gör något mer än bara framförs eller presenteras. Det är viktigt, menar Snickare, att 

inberäkna betraktaren som en del av verkets aktör även om själva handlingen inte består av en 

direkt uppmaning till att agera. Att uppfatta uppmaningarnas (o)rimlighet, såpbubblornas ironi 

och bildernas sentimentalitet och det som Greenberg beskriver som kitsch är ett sätt att förstå 

innehållet på arbetsförmedlingen.se och att därmed inta en annan kritisk betraktarposition.11 

    Snickare använder sig av begreppet bildhandlingar som tillskrivs det arkitektoniska 

utanpåverk där talhandlingar kan få utrymme. Utan det ena faller det andra.12 I detta fallet kan 

det översättas till att kopian av Arbetsförmedlingens ramverk bildar en arkitektur för 

Frihetsförmedlingens idéer och den aktivitet som verket uppmanar till. Greppet är effektfullt 

och förstärker avståndet i plattformarnas olika ideologiska hållning.  

 

3. Passivitet som handling 
Vad gäller Frihetsförmedlingens publika aktiviteter så finns det ett flertal som fungerar helt 

oberoende av institutionen Arbetsförmedlingen. Manifestationen Konsten att göra ingenting 

är ett exempel av flera.13  

    Denotation ’Konsten att göra ingenting’: Manifestationen går ut på att öva på att göra 

ingenting i 20 minuter och genomfördes vid Kopparmärra, Kungsportsplatsen den 2 juli 2018. 

Verket är enligt hemsidan inspirerad av den koreanska konstnären WoopsYang, som sedan 

2014 har genomfört liknande event i Seoul flera år i rad14. Inför övningen ställer 

Frihetsförmedlingen öppna frågor kring utanförskap, självförverkligande och konsumtion.15 

Frihetsförmedlingens övning beskrivs enligt följande: 

1. Samla så många människor som möjligt på en plats i staden 

2. Fäst en startlapp med nummer på ryggen eller bröstet på alla som vill delta i övningen. 

3. Alla deltagare intar sina positioner, det kan vara t.ex. stående, sittande eller liggande. 

4. Övningen startar och alla koncentrerar sig på att göra ingenting i tjugo minuter. Alla former  

 

 
11 Greenberg Clement, Avantgarde and Kitsch, Artikel i Partisan Review, 1939, kap II. 
12 Hayden & Snickare 2017, inledning, s. X 
13 http://www.frihetsformedlingen.se/konsten-att-gora-ingenting/ 
14 https://www.spaceoutcompetition.com/info 
15 http://www.frihetsformedlingen.se/konsten-att-gora-ingenting/ 
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av samtal, fotograferande, telefonerande och fysiska aktiviteter etc. undviks under dessa tjugo 

minuter. 

5. Övningen avslutas. 

    Konnotation ’Konsten att göra ingenting’: Passivitetsövningen pekar inte ut någon specifik 

anledning till varför man skall delta. Här finns inte heller någon uttalad översättning eller 

parafras till någon av Arbetsförmedlingens sammankomster. Att manifestationen sker i 

Frihetsförmedlingens inramning försätter ändå betraktaren i Frihetsförmedlingens kontext, 

samtidigt som det är helt och fullt möjligt att delta med en egen, personlig agenda. Lundström 

hänvisar till Rancière som menar att det obestämda skapar en dialog som gör det möjligt att 

bygga andra förbindelser mellan deltagare och verk än vad konstnären avsåg, vilket han kallar 

för dialogisk situation16. Adrian Piper skriver i texten Konst som katalys hur styrkan i ett verk 

är en funktion av betraktarens respons17. Konstnärens deltagande och spåren från verkets 

tillblivelse påverkar tolkningen. Närvaron av Frihetsförmedlingens konstnärer och deras 

process i verket har betydelse inte bara för hur manifestationen tolkas men också för dess 

handlingskraft. Om man ska tolka Lundströms och Pipers båda uttalanden så ligger 

manifestationens styrka både i dess öppenhet samt i det ramverk som konstnärerna 

manifesterar genom sig själva. Piper menar att händelser och happenings som skiljs från 

konstnärerna och deras kreativa processer minskar verkets potential, då betraktarens roll 

övergår till en roll som temporär deltagande konstnär, en roll Piper beskriver som ofullständig 

och artificiell. En annan möjlig tolkning är att effekten av manifestationens tilltal förstärks av 

betraktarpositionens förflyttning då manifestationens syfte inte är att presentera några färdiga 

svar. Att låta betraktaren själv äga frågan skapar en konkret transformation och blir effektiv 

genom det som Piper istället menar är konstverkets styrka; betraktarens respons och 

reaktion.18 

    Att verket också manifesteras i form av fysiska aktiviteter skapar möjlighet till fördjupning, 

att kunna stanna kvar längre i verket och därmed öka möjligheten till nya sätt att betrakta 

verkets centrala begrepp: frihet och arbete. 

 

 

 
16 Lundström, 2017, s. 50 
17 Piper Adrian, Konst som Katalys, 1970, red. Wallenstein Sven-Olov, i Konceptkonst, Raster förlag, 2006, s. 

129 
18 Piper 1970, s. 129 



 10 

 

4. Handlingsutrymme och synlighet 
Ett verks handlingsutrymme beror inte bara på vilken aktivitet verket framkallar men också 

hur verket transformerar vedertagna idéer eller skapar nya tankemönster. Lucy Lippard och 

John Chandler skriver i essän ”konstens dematerialisering” från 1967 om ultrakonceptuell 

konst som sprunget ur två källor: konst som idé och handling. Konst som idé definieras av 

förnekelse av det materiella och hur intryck och förnimmelser istället omvandlas till begrepp. 

Konst som handling handlar om hur det materiella har transformerats till energi och rörelse; 

en post-estetik som skapar en upplösning av konsten och frigör och abstraherar idén.19 Det 

viktigaste, menar Lippard i hennes text Flyktförsök, var kanske att konceptualisterna föreslog 

att det mest spännande inom konsten finns dold i de sociala energier som ännu inte erkänts 

som konst.20 Plattformen för att utmana gränser för vad som är konst blir ett bränsle för 

expansion av konstens och kritikens arena. Att Frihetsförmedlingen definierat som konstverk 

befinner sig i politikens gränsland är därför ingen tillfällighet.  
       Ett annat tilltal än som just ett konstverk skulle förändra innebörden i själva läsningen av 

verkets påståenden och betydelser. Mårten Snickare beskriver Titusbågens roll som aktör i det 

han kallar bild- och talhandlingar. Han menar att Titusbågen i Rom har skiftat i betydelse 

beroende på rådande samhällsordning och politisk eller religiöst styre. Den har använts som 

en portal för transformation av olika händelser (till exempel vid symboliska utnämningar av 

segrande härförare, härskare eller som transformator i olika religiösa tilldragelser) och blev i 

sig själv medskapare till performativa och representativa betydelser.21 Frihetsförmedlingens 

tal- och bildhandlingar kan alltså tolkas olika beroende på vilken sida av den symboliska 

Titusbågen du befinner dig. Arbetsförmedlingens retorik, liksom frånvaron av motstånd mot 

dess institutionella maktutövande och normsättningar, blir synlig genom Frihetsförmedlingens 

tilltal. Nya positioner som tidigare var dolda skapar möjlighet till transformation.  

    Det som Snickare menar med betraktaren som aktör har flera olika lager och menar att 

verk agerar i form av synliggörandet av hierarkier och institutionella ramar och normer vilka 

vi alla mer eller mindre sitter fast i. Lundström menar att vårt sätt att tala om världen har 

effekt på världen och beskriver hur just konstinstitutionen som ramverk jämnar ut traditionella 

 
19 Lippard & Chandler 1968, s. 57 
20 Lippard 1995, s. 78 
21 Snickare, 2017, s. 12-13 
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hierarkier och inrättar en annan typ av synlighet.22 Därmed blir de direkta svaren på 

Frihetsförmedlingens påståenden inte det viktigaste, snarare är det själva påståendet som är 

betydelsefullt.  
    Frihetsförmedlingen är som gjord för en politisk dialog och problematiserar frågor som 

relaterar till arbetsnormen, såsom sex timmars arbetsdag, medborgarlön eller tillväxt som mått 

på välfärd. I det här fallet är verkets dialektiska och politiska utgångspunkt tillräckligt bred 

för att kunna förstås både som ett konstverk men också innehålla andra parallella läsningar. 

Detta innebär att vårt tolkningsutrymme breddas och att det skapas plats för olika sorters 

performativa vändningar i det som verket uppmanar till, inte minst genom sina modeller för 

interaktion. 

    Arbetslinjen som institution och norm är givetvis djupare förankrad i samhällskroppen än 

knuten till en enda organisation, Arbetsförmedlingen.23 Däremot ställs verkets humor och 

kritiska verkshöjd under lupp då en stor del av verket kommer att tappas bort utan dess 

förlaga, vilket aktualiseras av att Arbetsförmedlingen i år (2019) genomgår sin största 

omstrukturering och nedmontering någonsin. Vissa av Frihetsförmedlingens penseldrag 

kommer att fortsätta fungera oavsett. Möten och performances skulle enkelt kunna utvidgas 

och förändras över tid, även om hemsidans arkitektoniska ramverk kräver en omvandling för 

att förstås fullt ut. Över tid har verket också potential att transformeras till ett dokument över 

vår samtids diskussioner och övergång till andra samhällsnormer och ideal. 
 

Slutdiskussion 

Uppsatsen syftade till att undersöka Frihetsförmedlingens handlingspotential, genom att fråga 

på vilket sätt verket tilltalar konstverket sina betraktare.24Analysen påvisade att 

Frihetsförmedlingen skapar utrymme för att genomskåda de normativa strukturer och 

institutioner som omger oss men utmanar också föreställningar om vad som är möjligt i form 

av en egen frigörelseprocess. Verkets tilltal och dess performativa aspekter hjälper oss att få 

syn och agera på normativa föreställningar vad gäller arbete och frihet, men belyser också hur 

komplicerade dessa är att bryta mot, både som samhällskropp och som individ.  

   Satir kommer från konsten och Frihetsförmedlingen fungerar som ett konstverk. Verket har 

samtidigt en funktion i den politiska debatten. Att Frihetsförmedlingen är just konst ökar dess 

 
22 Lundström 2017, s. 54 
23 Paulsen 2010, s. 85 
24 Paulsen, 2010, s. 86 
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betydelse som möjliggörare att genomlysa komplexa och mångbottnade frågeställningar. 

Konst har möjlighet att ställa öppna frågor och skapa olika betraktarpositioner och 

Frihetsförmedlingen gör just detta. För självklart är Frihetsförmedlingen konst - vem skulle 

annars skapa en Frihetsförmedling, om inte en konstnär? 

   Frihetsförmedlingen är ett tidsdokument med tanke på dess nära koppling till 

Arbetsförmedlingen och dess plattform. Vissa delar kommer vara svåra att fullt ut förstå utan 

sin förlaga, andra kommer att fungera utmärkt. Manifestationen Konsten att göra ingenting 

har en annorlunda karaktär vars tilltal fungerar oberoende av webbens kontext och innehåll. 

Frihetsförmedlingen har dock utvecklats och förändrats under en femårsperiod och hemsidan 

har byggts om åtminstone en gång sedan starten. Att verket är idébaserat ger utrymme för 

fortsatt förändring och utveckling. 

    Analysen visade att Frihetsförmedlingen är ett komplext verk med många olika tilltal. Det 

här var dock en begränsad studie utifrån en specifik frågeställning. Jag har under processen 

både nämnt och valt bort ett flertal perspektiv som skulle vara intressant att fördjupa, såsom 

gestaltning av begreppet Frihet, Frihetsförmedlingen som samtidskonst, konst i digitala 

plattformar etc. Några av dessa områden har jag berört men lämnat till stor del outforskade. 

 

Sammanfattning 
     I kontrast till Arbetsförmedlingens uppdrag, som i första hand är att förmedla arbeten, 

fokuserar Frihetsförmedlingen på att förmedla frihet via hemsidan frihetsförmedlingen.se.25 

Både arbetsförmedlingen och frihetsförmedlingen uppmanar till handling på olika sätt, men 

har helt olika syften. Där den förra vill aktivera och förmedla arbete enligt samhällets alla 

normer och värderingar, vill den senare bryta upp hierarkier och förväntningar som finns på 

vad den sökande borde sysselsätta sig med.  

    Frihetsförmedlingens plattform är som gjord för en politisk dialog och problematiserar 

frågor som relaterar till arbetsnormen, såsom sex timmars arbetsdag, medborgarlön eller 

tillväxt som mått på välfärd. I det här fallet är verkets dialektiska utgångspunkt tillräckligt 

bred för att kunna förstås både som ett konstverk och politiskt inlägg. Konst möjliggör att vårt 

tolkningsutrymme kan breddas och att det skapas plats för olika sorters transformativa 

vändningar i, inte minst genom verkets interaktivitet och deltagardrivna processer. 

 
25 https://arbetsformedlingen.se/om-oss/var-verksamhet/vart-uppdrag 
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Frihetsförmedlingens tal- och bildhandlingar kan tolkas utifrån ett liknande perspektiv, där 

verket skiftar i betydelse beroende på betraktarposition. 

    Arbetsförmedlingens retorik, liksom frånvaron av motstånd mot dess institutionella makt 

och normer, blir synliga genom Frihetsförmedlingens tilltal. Nya positioner skapas i 

påståenden som tidigare stått oemotsagda. 
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