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1 Om projektet
Denna projektrapport avser Allmänna kontoret delmoment II, vars publika manifestation ägde
rum 30 oktober till 30 november 2012. Detta andra delmoment innebar att vi öppnade upp researchprocessen från delmoment I genom att husera ett allmänt kontor på Arkitekturmuseet under
fem veckor, och genom att bjuda in till dialogmöten kring idén.
Konceptet för Allmänna kontoret utvecklas efterhand och finns att läsa i sin helhet på projektets
hemsida. Där sätter vi idén i ett socialt och politiskt sammanhang samt ger förslag kring hur allmänna kontor kan initieras, drivas och finansieras.
http://allmannakontoret.se/koncept.html

1.1 Bakgrund och syfte
Allmänna kontoret är en vision om öppna och kostnadsfria arbets- och mötesplatser där allmänheten ges möjlighet att bedriva arbete och fortbildning. Dessa offentliga arbetsplatser förväntas
bidra till lokal utveckling, social sammanhållning och integration, bättre arbetsvillkor för entreprenörer och småföretagare, korttidsanställda och arbetssökande, samt utgöra en lokal mötesplats
för studerande, pensionärer och idéburna verksamheter.
Allmänna kontor, i lokalt initierade offentliga, privata och tvärsektoriella driftsformer kan bidra
till hållbar utveckling och attraktivitet genom sin öppenhet, arbetsgemenskap och mångfald, genom att främja delande av resurser, medbestämmande och ömsesidig kunskapsproduktion, samt
möjliggöra minskad arbetspendling.
Idén om allmänna kontor grundas i en analys av dagens flexibla och prekära arbetsmarknader,
ett behov av gemensamma rum för produktion och självorganiserat kunskapsbyggande. Den adresserar behovet i såväl storstadsförorter som i glesbygd att attrahera människor och organisationer till kreativa och kunskapsintensiva miljöer samt att främja lokala mötesplatser som höjer platsens livskvalitet.
Tidigare delmoment i projektet

Projektets första delmoment (1 november 2011 till 1 juni 2012) drevs av Anders Jacobson och Johan
Thelander, Dilettant AB. Möten hölls då med ett antal aktörer inom kulturpolitik, offentlig förvaltning, stadsutveckling och arkitektur. Diskussioner fördes även i öppna sammanhang såsom
workshops och festivaler med konstnärer, entreprenörer, teoretiker och studenter. Den projektrapport som producerades under projektets första delmoment låg till grund för det vidare arbetet med
att utveckla konceptet. Delmoment I genomfördes med stöd av Kulturbryggan.

1.2 Projektledning
Projektet Allmänna kontoret är ett initiativ av Dilettant AB. Vi utvecklar researchprojekt som adresserar organisatoriska, kooperativa och politiska strategier riktade till en bred social kontext.
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Delmoment II drevs av Dilettant AB, med ett team bestående av

ANDERS JACOBSON
Produktion och research
Anders är verksamhetsledare för Dilettant AB och medlem i Livekonstkollektivet MELO. Han
har arbetat som konstnär, organisatör, skribent och konsult sedan 1998, främst inom dans, musik
och kulturpolitik. Anders är styrelseledamot i Interim kultur – en kooperativ struktur för att organisera fria konstnärers anställningar och projekt – och studerar ekonomisk historia vid Stockholms
universitet.

MYRIAM MAZZONI
Produktion, research och dialogmöten
Myriam är projektledare inom kulturområdet som under flera år arbetat med utvecklingsprojekt
inom offentlig förvaltning, institutioner och det fria kulturlivet. Hon har bl.a. arbetat på ABF, Göteborgs Stadsteater, Konst- och Kulturutveckling i Västra Götaland, Musik i Väst och 242Paradigm AB. För närvarande är hon verksamhetsledare för Dansbyrån i Göteborg och sitter i styrelsen för Culture Clinic.

VICTOR SAIZ
Webbutveckling och research
Victor har en bakgrund inom musikkomposition och mjukvaruutveckling. Efter att ha avslutat
sin ljudteknikexamen har han skrivit musik för både kommersiella och konstnärliga sammanhang. Samtidigt ledde han ett företag i Madrid där han arbetade som webbutvecklare. På senare tid har Victor försökt engagera sig i projekt med bredare omfattningar än “deadlines” och “klienter” för musik eller kod. Av den anledningen bestämde han sig för att gå med i Open Source-rörelsen, och använder sin tid för att försöka hjälpa andra människor med samma mål.

JOHAN THELANDER
Projektledning, ekonomi och research
Johan arbetar som dansare och affärsutvecklare med fokus på hållbar och kooperativ organisering. Han har en masterexamen i koreografi från Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. Johan är
VD för Dilettant AB, verksamhetsansvarig för Interim kultur, och ledamot i JAK Medlemsbanks
lokalavdelning Stockholm.
Kontorsrummet på Arkitekturmuseet designades och inreddes av

Marie de France
Anna Ingebrigtsen
Sam Kennedy

Arkitekt
Arkitekt
Konstnär och designer
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Grafisk formgivning

Alba Plaza

Grafisk formgivare

Ekonomisk administration

Nätverkstan Ekonomitjänst
EMK Revision

Redovisningskonsult
Revision
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1.3 Samarbetspartners och finansiärer
Arkitekturmuseet

Arkitekturmuseet var huvudsaklig samarbetspartner för delmoment II. Projektansvarig på
Arkitekturmuseet var Monica Fundin Pourshahidi. Projektet manifesterades publikt mellan 30 oktober och 30 november 2012 i form av ett tillfälligt allmänt kontor på Arkitekturmuseet.
http://arkitekturmuseet.se
Special Issue – Les Laboratoires d’Aubervilliers

Delmoment II ingick som en del av EU-projektet Special Issue, med partners i Frankrike, Serbien,
Spanien och Turkiet. Projektet initierades och koordinerades av Les Laboratoires d’Aubervilliers,
Paris.
http://specialissue.eu
Offecct AB

Möblerna i kontoret tillhandahölls generöst av Offecct AB. Karmstol Lite och Fällbord Lite, formgivna av Broberg och Ridderstråle, samt fåtölj och soffa Smallroom, formgivna av Ineke Hans.
http://www.offecct.se
Övriga partners

Inredningsdetaljer tillhandahölls av Essem Design AB, Adesso showroom och DLH Sverige AB.
Fabel Kommunikation AB deltog som dialogpartner kring konceptutveckling och interaktionsdesign.
Finansiärer

Allmänna kontoret delmoment II finansierades av Europeiska Unionens kulturprogram, Kulturbryggan, Arkitekturmuseet och Stockholms Stads Kulturförvaltning.
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1.4 Om EU-projektet Special Issue
Les Laboratoires d’Aubervilliers – en institution för samtida koreografi, konst och teori i Paris –
initierade 2011 projektet Special Issue. Projektets ambition var att utforska olika samtida former
och praktiker för att ”publicera diskurs”, dvs. sätt att utveckla och offentliggöra språkbruk och produktionsmetoder genom konstnärliga format och gestaltningar.
2012 bjöds ytterligare internationella konstnärsdrivna organisationer in för att på olika sätt ta sig
an frågan genom ett samverkansprojekt: Mugatxoan (San Sebastian), In-Presentable (Madrid),
Station (Belgrad), Dilettant AB (Stockholm) och BIS (Istanbul).
Allmänna kontoret bjöds in eftersom projektet uppmärksammar och utforskar frågan om det fysiska rummets, och de offentliga platsernas, roll i diskursutveckling.
Allmänna kontorets projektteam deltog i ett möte i Paris där projektets grundläggande frågeställningar behandlades, och samtliga projektpartners deltog under en vecka på Arkitekturmuseet i
Stockholm.

1.5 Projektperiod: översikt delmoment II
2012

Juni
Augusti
September

Oktober

November
December

Ansökningar och etablering av samarbetspartners
Uppstart, planering och utformning av perioden på Arkitekturmuseet, hemsida, dialogmöten mm.
Förberedelser och organisering av deltagande i Special Issue-projektet, utformning av projektplan med Arkitekturmuseet, anlitande av designteam
mm.
Partnermöte Special Issue, Paris (21-23 sep)
Organisering av dialogmöten och publika evenemang, inredning av
Allmänna kontoret på Arkitekturmuseet, marknadsföring mm.
Invigning Allmänna kontoret på Arkitekturmuseet (30 okt)
Projektpartners från Special Issue i Stockholm (12-17 nov)
Avslutning Allmänna kontoret på Arkitekturmuseet (30 nov)
Redovisning, administration, rapportering

2013

Februari
Mars

Ansökan om projektmedel och etablering av samarbetspartners för delmoment III
Färdigställande av projektrapport
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2 Allmänna kontoret på Arkitekturmuseet
Samarbetet med Arkitekturmuseet innebar en möjlighet att konkret manifestera och testa visionen om offentliga arbetsplatser, samt en plattform för att diskutera idén – delvis inom ramen för
Arkitekturmuseets statliga uppdrag om hållbar utveckling – med nyckelaktörer inom offentlig
förvaltning, politik och forskning.
Att husera en prototyp av idén på Arkitekturmuseet bidrog till att visa på projektets tyngd och
seriositet. Att organisera dialogmöten i ett verkligt allmänt kontor som var fullt av arbetande frilansare, entreprenörer och arbetssökande, bidrog till att förkroppsliga visionens framtida potential.
Inte minst visade den intensiva användningen av Allmänna kontoret som arbetsplats på behovet av tillgängliga och gemensamma arbetsplatser.
Då Arkitekturmuseet är beläget på Skeppsholmen, dvs. en plats som i stort sett saknar bostäder,
centrum och vardagliga flöden av människor, kan denna prototyp sägas vara en iscensättning
av idén. Icke desto mindre bidrog testet på ett konkret sätt till såväl praktiska erfarenheter som
till att assistera fantasin i artikuleringen och föreställandet av allmänna kontor i dess primära
tänkta miljöer; förort och glesbygd.

2.1 Kontorets utformning
Allmänna kontoret på Arkitekturmuseet hade plats för tjugo personer. Utöver arbetsplatser och en
soffgrupp för möten eller paus fanns en ”verktygsvägg” med kontorsutrustning såsom skrivare,
pennor osv. Med kontorets design ville vi förmedla såväl en professionalism och seriositet som
kunde uppvärdera arbete som vanligtvis bedrivs i caféer och hem, samt skapa arbetsro och koncentration. Med verktygsväggen och andra grafiska element ville vi skapa en aspekt av lekfullhet, möjligheter till interaktion, och möjligheten att bygga upp känslan av en egen – om än tillfällig – arbetsplats. I kontoret fanns gratis internetuppkoppling och möjlighet till kostnadsfria utskrifter.
Bredvid kontoret fanns ett större utställningsrum som under perioden på museet inte användes.
Detta utgjorde ett välkommet tillskott, då användarna även kunde vara i detta rum när kontorsrummet var fullsatt, när de behövde tala i telefon, arbeta i grupp, organisera workshops, eller äta
medhavd lunch. På andra sidan kontoret låg museets bibliotek, dit användare kunde gå om de
ville läsa i tystnad eller ta del av museets litteratur.
I anslutning låg även Arkitekturmuseets Café Blom, där Allmänna kontorets användare hade rabatt på kaffe, te och lunch. Närheten till caféet skapade ett positivt rumsligt flöde och möjlighet
till interaktion och gemensamma pauser.

2.2 Dialogmöten
Projektteamet bjöd in ett antal nyckelaktörer och potentiella intressenter till dialogmöten. Syftet
med mötena var att
• informera om det infrastrukturella förslaget om offentliga arbetsplatser
• få synpunkter på hur idén relaterar till frågor om stadsutveckling, arbetsmarknad och ekonomi, samt hur konceptet kan utvecklas och stärkas
• skapa en uppfattning av intresse för idén inom politik och offentlig förvaltning
• få stöd i utformningen av idéns strategiska implementering
8
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• identifiera potentiella intressenter och framtida samarbetspartners.
Inbjudna gäster till våra dialogmöten

Karin Bradley
Charlotta Mellander
Faaid Ali-Nuur Ahmed
Madeleine Sjöstedt (fp)
Berit Högberg (s)
Ann-Margarethe Livh (v)
Åsa Jernberg (mp)
Roland Paulsen
Patrik Liljegren
Elisabeth Aldstedt
Giovanna Jörgenssen
Niklas Svensson

Lektor vid avdelningen för urbana och regionala studier på KTH,
Stockholm
Professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping
Tidigare verksamhetsledare vid Förorternas Riksdag (Forix)
Kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholm
Riksdagsledamot
Gruppledare Stockholm
Gruppledare Stockholm
Doktorand i sociologi, Uppsala Universitet
Kulturstrategiska avdelningen vid Stockholms kulturförvaltning
Stockholms Stadsbibliotek
Stockholms Stadsbibliotek
Stadsbyggnadsstrateg

Vi förde även kontinuerlig dialog med personal på Arkitekturmuseet, med expertis inom arkitektur och hållbar stadsutveckling.

2.3 Offentliga evenemang
Öppningsevenemang

Den 30 oktober hölls ett invigning med titeln ”Nya gemenskaper – vad betyder det allmänna
idag?”. Kvällen innehöll presentationer och diskussioner som satte Allmänna kontoret i ett större
sammanhang av hållbar utveckling, social rättvisa och allmänningar. Medverkande var Karin
Bradley, Monica Fundin Pourshahidi, Anders Jacobson och Johan Thelander.
Avslutningsevenemang

Den 30 november hölls ett samtal om erfarenheter från perioden på Arkitekturmuseet, och kring
olika strategier att tänka vidare kring arbetet med att implementera idén om offentliga arbetsplatser
Evenemang initierade av användare

Även personer och organisationer som kom för att använda Allmänna kontoret organiserade på
eget initiativ olika typer av kostnadsfria evenemang:
• Två workshops kring webbpubliceringsvertyget Wordpress av Maria Zerihoun och Ola Hedin: ”Kom igång med Wordpress” och ”Social Wordpress”.
• Arkitekturskolans Critical Design Studio höll två workshops på Allmänna kontoret; ”Architecture and Biopower – working bodies in the city”, och ”Gendered Architecture”.
• Fabel Kommunikation AB bjöd in till en ”Öppen brainstorming” relaterat till en ny digital
plattform för självorganiserade kulturevenemang.
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2.4 Utveckling av konceptet
Erfarenheterna från att driva Allmänna kontoret på Arkitekturmuseet, från dialogmöten och otaliga diskussioner med användare och förbipasserande, bidrog i hög grad till utvecklingen av projektets grundkoncept.
Denna textutveckling sker efterhand på projektets hemsida och är tänkt att tillgängliggöras i nya
reviderade versioner när ändringar och tillägg görs.
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3 Grafisk design
Projektets grafiska design gjordes av Alba Plaza och implementerades av Victor Saiz. Logotyp
och grafisk profil användes för projektets hemsida, marknadsföring, samt för skyltning i Arkitekturmuseet. Målet var att med lekfull färgkodning skapa en tydlig och igenkännbar visuell identitet, samt genom tredimensionalitet ge uttryck åt konceptets rumsliga aspekter.
Logotyp

Färgskala, typsnitt och visuella objekt
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4 Statistik
4.1 Användare av Allmänna kontoret på Arkitekturmuseet
Drygt tvåhundra personer kom för att använda det allmänna kontoret under projektets fem veckor. Av dessa var drygt hälften kvinnor (57%), knappt hälften män (42%), och två personer (1%)
av annan könsidentitet.
Kontoret erbjöd tjugo arbetsplatser, och i snitt kom drygt fjorton personer för att arbeta varje dag,
vilket innebär att kontoret, inklusive Allmänna kontorets projektteam (två till fyra personer) var
i princip fullsatt hela tiden.
Statistiken visar att mer än hälften av användarna kom vid endast ett tillfälle, en femtedel kom
vid två tillfällen, och drygt 4% av användarna använde kontoret sex eller fler gånger. Av det
höga antalet användare och deras spridning i termer av arbetstid – från någon knapp timme för
vissa, upp till en dryg veckas sammanlagt arbete för andra – stärktes vår bild av den höga rörlighet och mobilitet som präglar arbetslivet för många i dag. Samtidigt vill vi inte dra några generella slutsatser, eftersom denna testperiod och plats inte kan ses som representativ avseende geografisk placering eller öppettider.
Platsen sågs som värdefull både av människor som behövde arbeta eller studera en liten stund,
personer med anställning som vill arbeta i en ny miljö, och frilansare som sökte ett kontinuerligt
sammanhang.
En majoritet av användarna var bosatta i Stockholms innerstad eller närförorter, medan ca 9%
kom från andra kommuner i Sverige eller andra länder. Dessa personer hade således sökt ett sammanhang för att arbeta under ett tillfälligt besök i Stockholm, och hittat till Allmänna kontoret.
Nedan presenteras ett urval av den statistik som samlades in under perioden.
Antal användare och besökare samt arbetad tid

Totalt

F

M

X

Unika användare

212

121

89

2

Genomsnitt antal anv./dag

14,45

8,25

6,08

0,13

Genomsnitt antal arbetade timmar/anv.

3t 56m

4t 8m

3t 37m

6t 35m

Övriga besökare*

127

-

-

-

Besökare vid öppningsevenemang

53

-

-

-

Besökare vid avslutningsevenemang

23

-

-

-

* Besökare till Arkitekturmuseet eller Moderna Museet som kom till kontoret för att ställa frågor
eller diskutera idén.
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Procent i relation till hur många gånger användaren nyttjade kontoret

Totalt

F

M

X

1 ggr

63,21%

38,21%

24,53%

0,47%

2 ggr

19,81%

8,49%

10,85%

0,47%

3 ggr

5,19%

3,3%

1,89%

0%

4 ggr

2,83%

1,42%

1,42%

0%

5 ggr

4,72%

3,3%

1,42%

0%

6 ggr +

4,25%

2,12%

2,12%

0%

4.2 Hemsida
Allmänna kontorets hemsidor1 och en eventsida för perioden på Arkitekturmuseet2 lanserades den
17 oktober 2012. Den 20 november lanserades en uppdaterad version av sidan, då med ett tillkopplat statistikverktyg. Den statistik för hemsidan som visas här gäller därför enbart perioden
20 november – 31 januari 2013.

allmannakontoret.se
thepublicoffice.se

Unika besökare
494
182

Sidvisningar
1663
1237

4.3 Övrig marknadsföring och kommunikation
Press

Projektet kommunicerades till media via pressmeddelanden och telefonsamtal, och uppmärksammades bl.a. i Svenska Dagbladet3, Tidningen Arbetsliv4 samt Du&jobbet.
Trycksaker

Affischer, flyers och skyltar trycktes upp, dels för skyltning och information på Arkitekturmuseet,
dels för att synas på caféer, bibliotek och universitet.
Facebook och Twitter

Den löpande kommunikationen under projektets gång skedde främst via Facebook, och i viss utsträckning genom Twitter. Dilettants meddelanden på Facebook lästes enligt Facebooks statistikverktyg av 50-170 personer som följer Dilettant, och spreds viralt, dvs. via dessa personers omnämningar, länkar och ”likes”, till mellan 300 och 1500 personer.
1 http://allmannakontoret.se och http://thepublicoffice.se
2 http://allmannakontoret.se/arkitekturmuseet och http://thepublicoffice.se/museumofarchitecture
3 ”Kontor för arbetsplatslösa”, 26 nov 2012
www.svd.se/nyheter/idagsidan/trender/allmanna-kontoret-pa-arkitekturmuseum_7701688.svd

4 ”Allmänna kontor för arbetsplatslösa”, 9 jan 2013

www.prevent.se/Arbetsliv/Artikelserie/Arbetsmiljo-i-konsten/Allmanna-kontor-for-arbetsplatslosa/
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Omnämning i bloggar

Allmänna kontoret omnämndes i ett flertal bloggar, de flesta i formen av tips och rekommendationer om att komma till Arkitekturmuseet för att arbeta. Mer omfattande texter presenterades
på bloggarna Hållbar stad5 och Skapa Allmänningar!6.
Övrigt

Arkitekturmuseet och Offecct AB gick ut med information om projektet i form av nyhetsbrev eller
pressmeddelanden.

5 http://hallbarstad.se/blogs/posts/123-senast-fran-allmanna-kontoret
6 http://skapaallmanningar.se/2012/11/27/allmanna-kontoret
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5 Ekonomisk redovisning
5.1 Intäkter
Intäktspost

Belopp

Europeiska kommissionen

Beskrivning

192 695 kr Inom ramen för EU-projektet
"Special Issue"

Kulturbryggan

150 000 kr Genomförandestöd

Stockholm stad

50 000 kr Utvecklingsstöd

Arkitekturmuseet

75 000 kr Samproduktionsmedel

Fabel Kommunikation AB

15 000 kr Arbetsinsats

Dilettant AB

4 200 kr Eget kapital

OFFECCT AB

133 544 kr Sponsring med kontorsmöbler
620 439 kr

5.2 Kostnader
Kostnadspost

Belopp

Lönekostnader (inkl. socialavgifter)

Beskrivning

257 595 kr

Avtalade pensions- och försäkringskostnader
Kostnader för anlitade personer med F-skatt
Produktionskostnader

8 098 kr
119 730 kr Inkl. arbetsinsats från Fabel
Kommunikation AB
146 609 kr Inkl. kostnader för kontorsmöbler från OFFECCT AB

Marknadsföringskostnader

5 811 kr

Kost och logi

36 474 kr

Resekostnader

24 884 kr

Administrativa kostnader

21 238 kr Bank, kommunikation, bokföring, revision, valutaförlust
etc.
620 439 kr

0 kr

Resultat
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6 Projektets kommande delmoment
6.1 Delmoment III
Delmoment III planeras i samverkan med Stockholms Stadsbibliotek och Fabel Kommunikation
AB. Delmomentet ska resultera i applicerbara och utvärderingsbara riktlinjer och användarvillkor
för uppstart av lokala allmänna kontor i olika former, samt en plan för samverkan kring konkreta testverksamheter med Stockholms Stadsbibliotek. Delmoment III kommer primärt att genomföras i formen av arbets- och dialogmöten, intervjuer, workshops, föreläsningar, studiebesök, litteraturstudier och textproduktion. Resultatet kommer att tillgängliggöras i digital och tryckt form.
Allmänna kontoret är ett Open Source-initiativ, vilket innebär att ett av målen är att allmänna
kontor ska kunna initieras, samägas, drivas och modifieras av lokala aktörer på eget initiativ. För
att tydliggöra på vilka sätt och enligt vilka villkor detta kan genomföras, måste vi likt andra
Open Source-initiativ förtydliga detta i en typ av ”licens”, där tydliga riktlinjer och användarvillkor artikuleras för att ge stöd, erfarenhet och ramar åt initiativtagare.
Delmoment III ska artikulera
• hur former för lokal förankring, kommunikation och användarinflytande i verksamheterna kan
utformas och utvärderas
• hur Allmänna kontorets organisation på bästa sätt kan utformas för att främja social sammanhållning på en ort eller i en stadsdel
• möjlig utformning och placering av lokal för att uppnå en god och stimulerande arbetsmiljö, lokal förankring och maximal användning för en mångfald av användare
• hur kontoren på bästa sätt kan möjliggöra möten, interaktion och organisk kunskapsutveckling
• arbetsformer för verksamhetsledning och personal, samt hur öppettiderna kan se ut för att bäst
uppnå verksamhetsmålen
• hur framtida initiativtagare kan få stöd i sin kartläggning, utformning och finansieringsplan
av respektive allmänt kontor
• vilka villkor som behöver uppfyllas för att en öppen arbetsplats ska kunna använda varumärket Allmänna kontoret, samt hur dessa villkor och riktlinjer är tillämpbara för offentliga, privata och tvärsektoriella lokala ägarkonstellationer
• förslag på finansieringsmodeller.

6.2 Delmoment IV
Delmoment IV planeras att genomföras under 2014-2015 och innebär implementering, utvärdering och modifiering av riktlinjerna på ett eller flera ”pilot-kontor” i samarbete med Stockholms
Stadsbibliotek. Målet med delmoment IV är att testverksamheterna ska leda till en mognadsgrad
som gör det möjligt att släppa en högkvalitativ licens som kan möjliggöra en mångfald av lokala
initiativ i delmoment V. En viktig aspekt av delmoment IV är att utifrån testverksamheterna
påbörja marknadsföring och tillgängliggörande av konceptet.
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6.3 Delmoment V
Delmoment V, med förväntad start 2016, innebär uppstart av allmänna kontor i såväl offentlig
som privat och tvärsektoriell regi, i såväl städer som glesbygd. Under detta delmoment kommer
vi att stödja verksamheter i uppstart med kartläggning, metod- och organisationsutveckling, finansieringsmodeller osv, samt verka för att de allmänna kontoren knyts samman i ett demokratiskt nätverk för kunskapsutbyte och peer-to-peer-utveckling av konceptet.
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