Stockholm, 2014-08-28

Intyg om forskning på Allmänna kontoret
Jag är forskare vid Institutionen för samhällsplanering och miljö, KTH och bedriver
forskning kring hållbar stadsutveckling i relation till rättvise- och mångfaldsfrågor.
Sedan 2013 driver jag ett femårigt forskningsprojekt på temat ”Urban sharing – The rise
of collaboative consumption and co-use of spaces”, finansierat av Formas. I detta
projekt undersöker jag hur samnyttjande av varor och rum, däribland så kallade ”coworking spaces”, ”makerspaces” och ”fablabs”, har utvecklats i olika europeiska städer
– platser dit medborgare kan komma för att arbeta, tillverka saker, dela på resurser,
samarbeta eller prova nya idéer. Dessa kan organiseras och bedrivas på olika sätt – som
föreningar, som del av en kommunal verksamhet eller andra samarbetsformer.
En av fallstudierna i detta projekt är Allmänna kontoret då detta är ett intressant
exempel på skapande av ett öppet medborgerligt arbetsrum, en form av urban
allmänning. Jag har sedan hösten 2012 följt Allmänna kontorets arbete och kommer att
fortsätta göra detta de kommande åren. De frågor jag undersöker är hur arbetet med
Allmänna kontoret organiseras, hur det praktiskt kommer att fungera, vilka användarna
är, hur det kan formas för att vara socialt inkluderande, bärkraftigt och ha möjlighet att
spridas och anpassas till andra delar av staden och landet. Det svenska exemplet
Allmänna kontoret kommer att analyseras i relation till andra liknande initiativ i
Barcelona, London och Malmö. Resultaten kommer att publiceras i akademiska
tidskrifter men också på svenska i en mer tillgänglig form – artiklar och bokform.
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Stockholm, 2014-09-12

Avsiktsförklaring gällande forskning på Allmänna kontoret
Jag är forskarstuderande i urbana och regionala studier på Kungliga Tekniska
Högskolan i Stockholm. Min forskning rör frågor kring medborgares delaktighet och
inflytande i samhällsplanering i relation till makt och kunskapsproduktion.
Jag är intresserad av att använda Allmänna kontoret (AK) som ett exempel i min
forskning på en miljö där invånare själva kan dela och sprida kunskap och där olika
former av erfarenheter kan värderas.
Mitt intresse ligger också i att titta på AK som en plats där invånare själva kan vara med
och påverka en plats utveckling, i relation till de inbjudna medborgardialoger som sker i
kommunal regi som jag tidigare studerat.
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