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Abstract 

Coworking is a global phenomenon that is currently changing the daily 
work-life for knowledge workers. Instead of sitting in their old traditional 
offices, sitting at home or in the cafes, they are starting to see the upsides 
of coworking. The concept came to Sweden and the city of Gothenburg in 
the start of the century, and during recent years the total volume of 
coworking-spaces has grown rapidly.    

This study aims to explain what a coworking-space is, how coworking-
spaces have developed over time in the city of Gothenburg, which kind of 
actors that are active in the city today and what differences there are 
between them. Qualitative methods as semi-structured interviews and 
qualitative analysis of data as webpages and news articles have been used 
in this study. 

The findings show that Gothenburg today has at least 11 actors active in 
the coworking scene. The coworking-spaces offer different types of 
services dependent on which kind of knowledge workers they aim to 
attract. But even if there are big differences among them, they also have 
common traits. They all seem to work as a third place between a home and 
an office, and the members can take part of strong communities within the 
different spaces and exchange knowledge and services. Following the 
development of other cities like Stockholm and London, the actors in 
Gothenburg believe that coworking is going to grow even bigger in the 
years to come. Or as a community manager put it “coworking is a bomb 
that is about to explode”.  
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Inledning 

År 2005 öppnade Brad Neuberg ett coworking-kontor som en reaktion mot 
de osociala affärscentrumen man kunde hyra skrivbord på, och mot det 
oproduktiva arbetslivet man fick på ett hemmakontor. På ”The Spiral 
Muse” som lokalen hette kunde de arbetande få ta del av bland annat 
gratis WI-FI, delade luncher samt att gå på meditation (Deskmag, 2013). 
Det var startskottet på en rörelse och ett fenomen som idag har spridit sig 
världen över. 

De senaste decennierna har det varit flera stora framsteg inom 
informations- och kommunikationsteknik samt andra sektorer som i 
grunden förändrat sättet många arbetar på. De flesta kan idag ta steget ut 
från det traditionella kontoret och arbeta på distans på ett närbeläget 
coworking-kontor. Vissa har till och med helt lämnat de traditionella 
kontoren bakom sig och använder sig bara av coworking-kontor. Sedan 
2005 har antalet coworking-kontor fullkomligt exploderat och idag 
beräknas det finnas ca 18 900 coworking-kontor runt om i världen, som har 
ca 1 690 000 personer som medlemmar (Deskmag, 2018). Det största 
företaget inom coworking-industrin WeWork har idag 485 kontor i 96 
städer i ett 30-tal olika länder (WeWork, 2018), och är idag värderat till 230 
miljarder kronor (Fastighetsägarna, 2018). Ett talande exempel på hur stort 
coworking har blivit är att WeWork är den privata aktör som har flest antal 
kvadratmeter kontor i världsmetropolen London (Financial Times, 2018). 

I Sverige som sedan tidigare har starka traditioner av delade 
arbetsplatser, främst i form av kontorshotell, har utvecklingen av 
coworking-kontor nu kommit igång på riktigt efter att ha tagit lite längre tid 
än länder som England, Kina, Tyskland och USA. Bara i Stockholm har 
antalet kvadratmeter tillhörande coworking-kontor ökat ifrån 32 884 m2 år 
2011 till 181 219 m2 i början av år 2018 (Fastighetsvärlden, 2018). Det är 
inte bara i Stockholm som det skapas nya coworking-kontor utan flera 
stora aktörer så som United Spaces och Convendum har på senare år 
öppnat i både Göteborg och Malmö, och de är de inte ensamma om. Sedan 
det första coworking-kontoret öppnade i Göteborg i slutet av 00-talet har 
antalet kontor nu växt enormt de senaste åren, från 2–3 aktörer i början av 
10-talet till de minst 11 aktörerna som finns i staden idag. Både United 
Spaces och Convendum har planer att öppna nya kontor i Göteborg där 
Urban Spaces, enligt en artikel i Göteborgs-Posten, för seriösa diskussioner 
om att öppna två nya kontor inom snar framtid (Göteborgs-Posten, 2018) i 
en annan artikel menar grundaren av United Spaces Göran Garberg att de 
skulle kunna öppna ytterligare 4–5 enheter till eftersom intresset är väldigt 
stort (Fastighetsvärlden,2018a). Convendum i sin tur har planer att öppna 
5000 kvm till i Göteborg (Fastighetsvärlden, 2018b). Med WeWorks 
etablering i Stockholm 2019, och flera andra internationella stora 
coworkingföretags intresse i den svenska marknaden, är det inte särskilt 
svårt att tänka sig att utvecklingen med fler coworking-kontor i Sverige och 
Göteborg kommer att fortsätta de närmsta åren.  
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Syftet med den här uppsatsen är att beskriva hur utvecklingen av 
coworking-kontor har varit i Göteborg, hur den ser ut idag och vad de olika 
aktörerna tror om framtiden. Jag har i uppsatsen tänkt att jämföra de olika 
coworking-kontoren med varandra för att se vilka värderingar och tankar 
de delar och hur de skiljer sig mot varandra.  
De centrala frågeställningarna för uppsatsen är: 

• Vad är ett coworking-kontor för sorts plats? 
• Vilka olika aktörer finns det på coworking marknaden i 

Göteborg?  
• Vad skiljer sig mellan de olika aktörerna? 

Uppsatsen handlar om utbudet av coworking-kontor i Göteborg, därför 
kommer arbetet begränsas till att handla om olika aktörer som är 
verksamma inom Göteborgs Stad. Det finns flera olika typer av delade 
arbetsplatser i Göteborg men eftersom uppsatsen handlar om coworking-
kontor, kommer bara de platserna som passar in i mallen att vara med här. 
Det är därför inte aktuellt att ta med kontorshotell och andra verksamheter 
som på vissa sätt kan påminna om coworking-kontor. 

Nästa kapitel sammanfattar teoribildning inom fältet, och beskriver vad 
coworking är, hur fenomenet har växt fram samt skillnader mellan olika 
coworking-kontor. Därefter redogörs vilken metodologi som används i 
uppsatsen och varför jag valt just de metoderna.  Följande kapitel 
innehåller en empirisk analys av coworking-kontor i Göteborg. I det 
avslutande kapitlet drar jag slutsatser av analysen som knyter an till 
teoribildning och ger förslag på framtida studier inom ämnet. 
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Coworking-kontor 

Coworking  

Coworking är ett begrepp som är svårt att definiera och har många olika 
tolkningar. I uppsatsen kommer jag använda mig av Julie Browns tolkning 
som hon gör av begreppet i sin artikel ’Curating the “Third Place”? 
Coworking and the mediation of creativity’; ”ett fenomen som involverar 
en delad fysisk arbetsplats och (oftast) avsiktligt samarbete mellan 
självständiga arbetare”1 (2017, s.113). 

Flera olika anledningar sägs ligga bakom skapandet av coworking men 
två av de mest betydelsefulla anledningarna är:  

• Strukturella skillnader i den urbana arbetsmarknaden (där ett 
skifte mot mer kunskapsintensivt arbete spelat stor roll) 

• Framstegen för digitala teknologier med t.ex. internet som 
skapat möjligheter att arbeta vart och när man vill 

Coworking är byggt på en stark socio-politisk grund, och i början sågs 
det främst som en sorts rörelse och en filosofi. Detta ser man när man läser 
igenom de värderingarna som coworking-rörelsen grundades på, och som 
delades av coworking-kontor runt om i världen (Coworking, 2018). De fem 
värderingarna är:  

• Samarbete 
• Öppenhet 
• Community 
• Tillgänglighet 
• Hållbarhet 

Coworking har också beskrivits som en fysisk manifestation av open-
sourcerörelsen, där kunskap kan spridas öppet och enkelt (Lange, 2011, s. 
202).  

     Det som började som en filosofi/rörelse där mindre, enklare 
coworking-kontor skapades för att inhysa frilansare, småföretagande och 
kreativa personer, har nu i mångt och mycket utvecklats till något annat. 
Allt mer coworking-kontor ägs nu av stora företag som har flera olika 
coworking-kontor i många olika städer och länder. Där hyr inte bara 
småföretagare och frilansare in sig, utan idag hittar man också anställda 
ifrån stora företag som använder coworking-kontoren som sina dagliga 
arbetsplatser. 

Det tredje rummet  

Termen ”det tredje rummet” blev myntat av sociologen Ray Oldenburg i 
hans bok The Great Good Place år 1989. Det tredje rummet är, enligt 

                                                                                                                                             
 
1 Detta citat har översatts av mig från engelska till svenska. Originalet hittas med hjälp av 
referens och sidanvisning.  
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Oldenburg, en plats som ligger utanför både hemmet och kontoret och är 
en plats där man kan socialisera sig med andra på ett informellt sätt. 
Caféer, restauranger och frisörsalonger är typiska sådana tredje rum enligt 
Oldenburg.  

Idag använder flera akademiker termen för att beskriva coworking-
kontor. Innan har det varit vanligast att arbeta antingen i ett avgränsat 
kontor i en miljö som genomsyras av ett sorts community, eller att arbeta 
hemma, där man har sin egna frihet och självständighet men samtidigt är 
väldigt isolerad. Hemmet och kontoret på arbetsplatsen har funnits där 
som ett första och andra rum.   

En coworking plats är alltså ett sorts tredje rum där man både har ett 
sorts kontor samt utgör en del utav ett community. Samtidigt är man 
självständig och har frihet att komma och gå som man vill samt att arbeta 
med det man vill (Gandini, 2015, s.195). Clay Spinuzzi har sammanfattat 
det bra genom att förklara coworking som ”working alone together” (2012, 
s.433).   

Användandet av en tredje plats för den kreativa klassen att samlas och 
arbeta på är enligt Moriset (2014) inget nytt. Han jämför dagens 
coworking-kontor med de tidiga 1900-talets café littéraires, som var en 
sorts mötesplats där konstnärer och andra kreativa personer kunde 
socialisera sig med varandra och utbyta olika idéer. 

Olika typer av coworking-kontor 

Det existerar nu flera olika typer av coworking-kontor runt om i världen. 
Små och stora, ideellt-ägt och miljardföretag samt sektorsspecificerade och 
mer brett inriktade. Det som alla dessa har gemensamt är att de själva 
stämplar sig som ett coworking-kontor samt att det i olika former finns ett 
community, med möjligheter att samarbeta med andra coworkers och att 
delta i någon form av kunskapsutbyten. Detta ser dock väldigt olika ut 
beroende på hur de olika coworking-kontoren definierar coworking.   

Clay Spinuzzi utförde en studie i Austin, Texas under två år där han 
intervjuade olika ägare och användare av coworking-kontor. Han ville ta 
reda på vad coworking är, vilka som använder coworking-kontor och varför. 
I studien kom han fram till att man kan dela in de olika coworking-kontoren 
i tre olika typer (2015). 

The community workspace: Här kan folk sitta i en lugn och tyst miljö 
och arbeta med sitt. Fokus ligger här på att arbeta individuellt. Coworking-
kontoret utgör oftast bara en av verksamheterna som delar på samma 
lokalutrymmen. Cowork betyder här att man sitter och delar arbetsplats, 
inget mer.  

The unoffice: Ett coworking-kontor som är ett substitut för det vanliga 
kontoret. Egenföretagare och andra kan arbeta i öppna miljöer som bjuder 
in till samtal. Communityt är viktigt och användarna kan ta del av events 
och sociala evenemang. Ett unoffice coworking-kontor är väldigt 
professionellt och fokus ligger på att arbeta med sitt egna, alltså inte 
speciellt fokuserat på samarbete, även om detta i många fall kan ske även 
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här. Spinuzzi menar att tyngdpunkten på dessa coworking-kontoren ligger 
på att ha ”good neighbours”. Det är också viktigt att lokalerna är fräscha 
och att det finns möjligheter att använda mötesrum när användarna 
behöver ta emot kunder. Vilka signaler som coworking-kontoret sänder ut 
till andra är det viktiga för användarna, att det ska se professionellt utåt 
sett. Cowork betyder här att man arbetar sida vid sida om varandra men 
också utgör en del av ett socialt community. 

Federated workspace: Det är varken tystnaden eller hur professionellt 
coworking-kontoret verkar utåt som är det viktiga. Det handlar istället om 
personerna som använder platsen. Entreprenörer och frilansare är de som 
arbetar här. Samarbete, utbytet av idéer och att man tillsammans arbetar 
på olika projekt är det essentiella. Spinuzzi betonar att tyngdpunkten ligger 
på att det finns ”good partners”. Möteslokaler och andra premiumtjänster 
är inte lika viktigt utan det som gäller på den här typen av coworking-
kontor är aktiviteter och service som ger en härlig atmosfär. Cowork 
betyder att man både arbetar med varandra och att man utgör en del av 
ett socialt community. Arbete och det sociala går hand i hand.     

Med hjälp av Spinuzzis studier kan man enklare dela in de olika 
coworking-kontoren efter deras egenskaper, även om det kanske inte alltid 
är enkelt att se skillnad mellan ett unoffice och ett federated workspace. 
Spinuzzi menar att ett kontor kan vara en blandning mellan två av de olika 
typerna, men att det oftast har mest likheter med en av dem. Antingen 
sätts betoningen på att visa upp en yttre sida för kunder och partners eller 
på insidan där sammanhållningen utgör det viktigaste.  

Coworking-kontoret som mikrokluster 

Capdevila skriver i en artikel om coworking-kontorens betydelse som grund 
för utbyte av kunskap och idéer, i det han kallar coworking som 
middleground (2017, s. 66). Enligt Capdevila bidrar coworking-kontor med 
flera positiva aspekter till de olika aktörerna som utgör en del av kontoren 
(entreprenörer, företag o.s.v.).   

För det första så utgör de en plattform för utbyte av kunskap, då främst 
tyst kunskap, en sorts kunskap som är undermedveten och som man lär sig 
från de miljöer man verkar i som bara kan överföras när man fysiskt kan 
träffas. Den andra aspekten är att de olika aktörerna som finns på kontoren 
syns bättre. Då de oftast får möjligheter till att organisera event och att 
göra reklam för sina projekt, blir det som ett galleri utåt främst för 
egenföretagare och startups som får en chans att utveckla nya samarbeten 
och knyta till sig nya kontakter.  

Den tredje och kanske största aspekten är att individer och 
företag/organisationer möts på samma plats, vilket de antagligen inte 
annars skulle göra. Det kan leda till kunskapsutbyte i två riktningar. Dels att 
större företag/organisationer får möjlighet att ta del av nya innovationer 
och idéer utanför deras väggar som kan gagna dem, men också att 
individer och mindre företag kan få chans att ta del av innovationer och 
idéer från de större företagen/organisationerna.  
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Coworking-kontoren har enligt Capdevila stora likheter med större 
industriella kluster. Många av de processer som sker i större industriella 
kluster sker också på coworking-kontor, fast i mycket mindre skala. 
Kunskapsutbyte och samarbete ligger till grund för båda typerna. Capdevila 
säger sig också se stora likheter mellan hur kontakterna inom de olika 
nätverken hänger ihop men också hur de är integrerade med sin omvärld. 
Han kallar därför coworking-kontor för mikrokluster (Capdevila, 2013). 

Kritik mot coworking-kontor 

Flera forskare tar också upp kritik i sina artiklar om coworking-kontor. 
Moriset skriver om att många som startade coworking-kontor efter den 
stora finanskrisen, hade också, stora problem med att gå plus på sina 
verksamheter. Han menar att priset som många frilansare och kreativa 
entreprenörer som antingen skapar coworking-kontor eller är användare 
av dem får betala, är att dem ofta har låga eller väldigt skiftande inkomster 
samt bristande eller obefintlig hälsoförsäkring och pensionssparande.  

Kritik ges också angående coworking-kontorets plats i ’creative city’-
strategin som flera städer sägs använda. Där policyn kortfattat är baserad 
på Richard Floridas teorier om den kreativa klassen som består av allt ifrån 
arkitekter, konstnärer till IT-arbetare. Han menar att städer behöver locka 
till sig den kreativa klassen genom en urban utveckling och 
vitaliseringsprogram, för att få en stark tillväxt. I ’creative city’-strategin 
kan städer mycket väl använda sig utav offentligt finansierade coworking-
kontor som en del i att skapa kreativa stadsmiljöer. Vilket enligt vissa 
forskare kan leda till gentrifikation och omplaceringar av människor i 
staden (Moriset, 2012, s. 19; Brown, 2017, s.116).  
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Metod 

Mitt intresse för fenomenet coworking startade när jag reste i Asien och 
såg mängder av olika coworking-kontor dit folk kom och arbetade och 
umgicks på. Utbudet av dessa kontor är stort i Sydostasien men både ön 
Bali i Indonesien samt Chiang Mai i norra Thailand utgör två stora centrum, 
jag besökte båda. Jag tog med mig min nyfikenhet på coworking-kontor 
hem inför uppsatsarbetet, och under en promenad hemma i Göteborg fick 
jag syn på flera stora coworking-kontor med helt centrala lägen i staden, 
något jag inte har lagt märke till innan. Efter en snabb sökning på Google 
fick jag upp ögonen för hur stort det är på väg att bli även här på 
hemmaplan. 

Min nyfikenhet på fenomenet och på vilket sätt detta utmanar hur folk 
idag arbetar och vad detta får för konsekvenser i staden, fick mig att välja 
coworking i Göteborg som ämne för min kandidatuppsats.  

Jag har valt att använda mig av kvalitativa metoder med kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med förberedd intervjuguide (finns som 
bilaga i slutet av uppsatsen) och målstyrt urval och insamling, samt 
kvalitativ analys av texter och dokument som metoder i min uppsats. Valet 
föll på dessa kvalitativa metoder eftersom man kommer närmare ämnet 
och intervjupersonerna med en kvalitativ metod. Enligt Alan Bryman är 
kvalitativa intervjuer mer flexibla och följsamma. Han menar att forskaren 
bör använda sig av denna metod när man vill ha mer fylliga och detaljerade 
svar (Bryman, 2018, s. 562). I mitt valda ämne för uppsatsen är det viktigt 
för mig att komma nära de jag ska intervjua och de semistrukturerade 
intervjuerna ger mig möjligheten att ställa följdfrågor och kunna fokusera 
mer på det respondenten tycker är av betydelse. 

Efter att ha sökt på orden ”coworking” och ”Göteborg” tillsammans på 
google.se samt använt sökmotorn för Coworking-kontor Coworker.com har 
jag fått fram att det finns minst 11 olika företag som har lokaler som kan 
klassas som coworking-kontor i Göteborg. Efter att ha varit inne på de olika 
coworking-kontorens hemsidor samt läst nyhetsartiklar, har jag fått en bild 
av hur de olika kontoren kan tänkas skilja sig åt baserat på tidigare studier.  

Urvalet är målstyrt och jag har kontaktat coworking-kontor som verkar 
tillhöra olika kategorier via mail. Ett målstyrt urval innebar val av deltagare 
på ett strategiskt sätt som är relevanta för de forskningsfrågor som 
formulerats, samt att de utvalda kan spegla den variation som finns i 
ursprungsgruppen (i detta fallet olika coworking-kontor i Göteborg) 
(Bryman, 2018, s.496). Det har varit väldigt svårt att hitta personer som 
haft tid att intervjuas inom tidsramen för min uppsats, därför har jag också 
fått tänka om angående uppsatsarbetet. Istället för att intervjua 3–4 olika 
coworking-kontor har jag fått intervjua två olika. Den ena är en av de 
absolut största aktörerna i staden samt i landet och den andra är en 
betydligt mindre aktör. Intervjuerna har båda varit runt en timma långa och 
ägt rum på respektive kontor och spelats in på plats. Innehållet har sedan 
transkriberats och analyserats. Sedan har jag fått jämföra de två olika 
aktörerna jag har intervjuat med varandra samt de andra coworking-



 

 11 

kontoren utifrån information jag har hittat på de andras hemsidor, 
nyhetsartiklar om dessa samt annan data av intresse. 

 

Respondenter 

Under uppsatsarbetet har jag intervjuat två olika personer som båda är 
aktiva inom coworking-scenen i Göteborg. Här nedan kommer en liten 
presentation om de två respondenterna. 
 
Johannes Tveitan 
 
Är en av de tre grundarna och delägarna av coworking-kontoret Creative 
Loop som bildades för lite mer än två år sedan och som ligger på Haga 
Kyrkogata (bredvid Göteborgs Handelshögskola). Driver det för tillfället 
ideellt som en verksamhet vid sidan av sitt huvudsakliga arbete som 
egenföretagare inom systemutveckling. Har en bakgrund inom startup-
scenen.    
 
Eva Nilsson  
 
Har arbetat som Community Manager på United Spaces coworking-kontor 
på Östra Hamngatan i Göteborg sedan starten hösten 2017. Har en lång 
bakgrund inom hotellsektorn där hon arbetat inom Choice-kedjan här i 
Sverige och på Sas Radisson i Schweiz.  
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Coworking-kontor i Göteborg 

Efter en ordentlig genomsökning efter coworking-kontor i Göteborg har jag 
kommit fram till att det minst är 11 för tillfället existerande coworking-
kontor, som finns på flera olika platser i staden. Jag skriver minst eftersom 
det kan tänka sig att det är någon/några coworking-kontor som antingen 
har en låg närvaro online eller att de är så pass nya att jag inte kunnat hitta 
någon information om dem när jag gjort min research. De kontor jag har 
med här utger sig själva för att vara coworking-kontor, och efter att ha gått 
igenom information om dem har detta också kunnat bekräftats. 

Det olika existerande coworking-kontoren har grundats under två olika 
perioder. House of Win-win är den aktör som har funnits längst i Göteborg, 
de började som ett konstprojekt i slutet av 90-talet och blev sedan på 00-
talet till en plats där folk kunde arbeta i vad som kallades ”öppna 
kontorsrum”. På kvällarna hölls konserter, bokreleaser och festivaler i 
lokalerna (House of Win-win, 2018) (Göteborgdirekt, 2010). Detta var ett 
sorts coworking-kontor innan själva begreppet egentligen hade nått 
Sverige. Idag har House of Win-win flyttat till nya lokaler och använder sig 
av coworking som begrepp för att förklara sin verksamhet. I slutet av 00-
talet hyrde två före detta handelshögskolestudenter in sig i en lokal som de 
öppnade upp för andra inspirerande entreprenörer där utbyte av idéer och 
tankar kunde flöda fritt. Detta kom att utvecklas till coworking-företaget 
Entreprenörsgatan som idag 10 år senare äger fem olika lokaler i centrala 
Göteborg, som alla används till coworking. År 2011 öppnades ett nytt 
coworking-kontor av en annan entreprenör som ville bygga en kreativ miljö 
där folk i olika branscher kunde utbyta idéer och skapa nya innovationer, 
platsen fick namnet Hive (Hive, 2018). Dessa tre coworking-aktörer har 
varit med och lagt grunden för coworking i Göteborg. Coworking som 
koncept är alltså inget helt nytt fenomen för staden, utan har funnits i 
Göteborg i liknande form med olika aktiva aktörer sedan 00-talet.  

I takt med att coworking-konceptet blivit ett globalt fenomen de senaste 
åren, har också större aktörer bildats. I Norden hör United Spaces och 
Convendum till de största aktörerna med flertalet olika kontor i flera olika 
städer. Under min intervju med Nilsson (Community Manager på United 
Spaces) får jag också reda på att de två grundarna av de två olika företagen 
faktiskt var kollegor på United Spaces under början av 00-talet. Men de 
hade inte samma tankar om coworking-konceptet och det ledde till att de 
splittrades och Convendum kopierade stora delar av United Spaces koncept 
som var bland dem allra första i Sverige med coworking. De båda öppnade 
sitt första kontor i Göteborg under år 2017, där Convendum öppnade upp 
porterna för sitt 5000 kvadratmeter stora sjuvånings-kontor på Göteborgs 
paradgata Avenyn, och United Spaces invigde sitt 2400 kvadratmeter stora 
kontor i samma kvarter som shoppingcentret Nordstan på Östra 
Hamngatan. Året innan de två större aktörerna öppnade sina kontor 
tillkom flera mindre aktörer på marknaden i Göteborg. Det flera av dem har 
gemensamt är att de har nischat in sig på olika smalare segment av 
marknaden. Flora Workspace verkar ha affärsresenären som målgrupp, 
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eftersom dem endast erbjuder att hyra plats per timma eller dag. 
Kolgruvan ligger i ett industriområde på Hisingen som heter Ringön och har 
egen verkstad och fotostudio, de har också gjort sitt för att få till lokalen i 
en så industriell stil som möjligt. En av grundarna säger också i intervju att 
Ringön mycket väl kan bli ”Göteborgs nästa hipstermecka” och att ”det är 
lite Berlin över Ringön” (Djungeltrumman, 2016).  

Creative Loop har också gått sin egna väg och skapades som en reaktion 
mot de större allt mer ”anonyma” coworking-kontoren. En av grundarna 
Johannes Tveitan berättar att de startade Creative Loop eftersom många 
av de andra coworking-kontoren är för stora och de ville skapa en plats där 
de själva ville sitta, där de trivdes och där de samtidigt inte behövde betala 
någon månadskostnad själva. Han menar att om ett kontor har mer än 30 
personer är det lätt att det blir smågrupperingar och segregeringar som 
bidrar till sämre stämning. Dem saknade känslan av ett kontor där alla var 
egna men att det fortfarande är på förstanamns-basis med alla andra som 
sitter där.  

Den geografiska spridningen av de olika aktörerna idag är inte särskilt 
stor. Nio aktörer har lokaler i de mest centrala delarna av Göteborg, där 
flera också ligger på några av de mest populära gatorna i staden som, 
Kungsportsavenyn, Kungsgatan och Östra Hamngatan. Två aktörer har 
lokaler på andra sidan älven, på Hisingen. Dels den stora internationella 
aktören Regus som i december öppnade en ny stor lokal på Lindholmen, 
samt en av de mer kreativa coworking-kontoren i staden, Kolgruvan som 
man hittar i en gammal industrilokal på Ringön. Den enda av aktörerna som 
man varken hittar i innerstaden eller på Hisingen är House of Win-win som 
har sina lokaler i Masthugget och i Majorna. Just vilket läge i staden de 
olika coworking-kontoren har verkar vara av stor betydelse. Hive och 
United Spaces är två aktörer som använder avståndet till centralstationen 
som ett starkt säljargument på deras hemsidor, Nilsson betonar också 
närheten till centralstationen i sin intervju med mig. (Hive, 2018) (United 
Spaces, 2018a). Convendum har till och med tagit det ett steg längre och 
har en officiell resepartner i form av SJ (Convendum, 2018). 
Tillgängligheten till kommunikationer, affärsdistrikt och kreativa områden 
är något som syns genomgående på de olika aktörernas hemsidor.  
 

Coworking som koncept 

De allra flesta aktörer jag har undersökt har liknande koncept när det gäller 
uthyrning av platser i lokalerna. Oftast använder sig aktörerna av tre olika 
alternativ, ibland använder de sig utav två av dem och i ett fåtal fall har de 
bara ett av alternativen. De första alternativet som brukar förekomma är 
en flexplats i antingen en loungemiljö eller i ett öppet kontorslandskap, där 
man tar första bästa plats som är ledig. Mittenalternativet brukar vara ett 
fast skrivbord, antingen har man ett helt eget skrivbord som man kan 
använda när och hur man vill, eller så får man helt enkelt bara tillgång till 
mer allmänna skrivbordsplatser. Det tredje alternativet är allt som oftast 
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att man har ett helt eget kontor som är möblerat. United Spaces och 
Entreprenörsgatan som är två av de största aktörerna i staden har alla tre 
alternativen tillgängliga för sina medlemmar. Convendum som också är en 
av de större i staden använder sig utav två av dem, flexplatser och fasta 
kontor. Några av aktörerna använder sig dock bara av ett av alternativen. 
Fctory och Creative Loop har endast tillgång till fasta arbetsplatser i form 
av skrivbord, på Fctry har man också möjlighet att hyra en plats för några 
timmar.  

När Creative Loop startades var tanken att de skulle ha flexplatser också, 
men efter att verksamheten hade satt sig bättre bestämde de sig för att 
bara ha fasta skrivbord. Tveitan berättar för mig i intervjun att de hade 
flexplatser från början, de hade en bordslänga där folk kunde komma och 
gå som de ville. Men det blev lite för mycket spring, ibland kunde det vara 
helt tomt och ibland helt fullt. Sedan var det heller inte rätt beslut rent 
affärsmässigt, de räknade på vad de kunde få in på flexplatser kontra fasta 
kontorsplatser på samma ytor och det gick jämt ut. Då föredrog de hellre 
att ha fasta kontorsplatser för att det är bättre för dem att ha fasta 
medlemmar som är där nästan varje dag än någon som bara kommer in 
ibland. När man har ett coworking-kontor där det är runt 22 platser gör det 
stor skillnad om man har folk som sitter där temporärt och inte riktigt lär 
känna folk. Han säger dock att om de hittar en bra lösning med någon 
löpande medlemskapstjänst så kan de föra in en variant av flexplatser igen. 

Flora Workspace har ett koncept som skiljer sig väldigt mycket i 
jämförelse med de andra aktörerna. Där finns det inga permanenta platser 
utan man betalar antingen per timma eller dag man använder sig av 
kontoret. För mer detaljer om de ovannämnda kontoren samt de som inte 
nämnts finns mer information om de olika coworking koncepten i en 
sammanfattande tabell på nästa sida. 

Det alla coworking-kontor har gemensamt är att de ger mervärde till 
sina medlemmar i form av service som snabb WI-FI, fria utskrifter, egen 
postlåda, tillgång till/möjlighet att hyra konferensrum/telefonbås, events 
och föreläsningar (detta skiljer sig väldigt mellan de olika aktörerna), gratis 
kaffe/te samt städning. Några aktörer går dock steget längre och erbjuder 
sina medlemmar gratis gym och frukost (Convendum), gratis sopplunch en 
gång i veckan samt dusch och tvättmaskin (Kolgruvan), möjlighet att spela 
tv-spel (Creative Loop) och frukost en gång i veckan samt förmånliga 
gymavtal m.m. (United Spaces). 

Prisnivåerna skiljer sig betydligt mellan de olika kontoren. För ett 
medlemskap där en skrivbordsplats ingår skiljer det sig flera tusen kronor 
mellan de olika aktörerna. United Spaces och Convendum tar båda 4995 
kr/månaden för sina skrivbords-medlemskap. Fctory och Creative Loop 
kostar respektive 3990 kr och 3900 kr i månaden. De andra aktörerna tar 
mellan 2000–3000 kr/månad för samma sorts medlemskap. Flora 
Workspace tar som sagt innan betalt per timma/dag, där en dag ligger på 
360 kr. Andra medlemskap som finns är lounge/flexplatser som ligger på 
800–2000 kr beroende på aktör. Egna kontor startar på runt 4000 kr och 
rör sig uppåt beroende på vilken storlek man behöver samt vilken aktör 
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man hyr utav. Av de två jag har intervjuat har båda uppsägningstider som 
ligger mellan 3–6 månader, vilket gör det väldigt flexibelt att hyra en 
coworking-plats jämfört med ett traditionellt kontor som enligt Nilsson kan 
ha avtal på minst 6 år i många fall.  

En av de stora anledningarna till varför det skiljer i pris, främst mellan de 
stora aktörerna (United Spaces och Convendum) och de mindre, är att de 
stora erbjuder fullservice. De har anställda så som receptionister, säljare 
konferencierer, de har städning mer regelbundet och fler saker ingår allt 
som oftast. Om man jämför det med ett kontor som Creative Loop där de 
enligt Tveitan inte har någon receptionist och de som arbetar där får själva 
tömma diskmaskinen och göra andra hushållssysslor, så är det en ganska 
stor skillnad på graden service som ingår.   

Vilka sorters tjänster de erbjuder, vad för koncept de har på sina 
medlemskap samt vilket pris de tar säger en del om vad för sorts 
coworking-kontor det är samt vilka typer av medlemmar de riktar sig mot. 
Detta kommer jag återkomma till mer senare i min analys.  
 
Tabell 1: Coworking-kontor i Göteborg2 

                                                                                                                                             
 
2 Källor: United Spaces (2018a), Convendum (2018), Hive (2018), Regus (2018), Entreprenörsgatan 
(2018), Creative Loop (2018), Kolgruvan (2018), Göteborgdirekt (2018), House of Win-Win (2018), 
Göteborgdirekt (2010), Flora Workspace (2018), World Trade Center Göteborg (2018), FCTRY (2018)  

Coworking-
kontor 

Öppnades 
(i 
Göteborg) 

Område Koncept Medlemskap Antal 
kontor i 
GBG/totalyt
a 

United 
Spaces 

2017 Centrum Fullservice coworking • Business Lounge (tillgång till 
600m2 lounge) 2595 kr/månad 

• Flex (tillgång till 600m2 lounge, 
eget skrivbord) 4995 kr/månad 

• Private Office (eget kontor med 
möbler) pris okänt 

1/2400 m2 

Convendum 2017 Centrum Premiumkontor i 
kombination med 
aktivitetsbaserade öppna 
coworkingytor 
 

• Membership (tillgång till cowork 
office och lounge) 4995 
kr/månad 

• Private Office (eget kontor med 
möbler) pris från 7950 kr/månad 

1/5000 m2 

Hive 
Workspace 

2011 Centrum Coworking som 
mötesarena och nätverk. 

• Hot desk (tillgång till coworking 
platser 50 timmar per månad) 
1450 kr/månad 

• Flexplats (obegränsad tillgång till 
coworking platser), pris från 
1950 kr/månad  

• Fastplats (eget skrivbord), 3500 
kr/månad 

• Kontor (eget kontor), pris okänt 

1/500 m2 

Regus Okänt Centrum/ 
Lindholmen 

Levererar flexibla kontors-
lösningar 

• Lounge (tillgång till affärslounge), 
pris från 802 kr/månad 

• Coworking (tillgång till 
coworking-kontor), pris från 
2539 kr/månad 

• Kontor (tillgång till eget kontor), 
pris från 4523 kr/månad) 

5/okänt 

Entreprenörs
gatan 

2008 Centrum Ett coworking 
kontorshotell 

Olika medlemskap beroende på vilken 
lokal och inriktning man har.  

5/okänt 
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Community 
 
En av de stora anledningarna till varför folk kommer och arbetar på 
coworking-kontor istället för caféer eller hemma är för att träffa andra folk 
och få känna sig som en del i något större. Man har folk runt sig man kan 
prata med, luncha med och man har också allt som oftast folk med olika 
typer av kunskaper/yrken som man kan samarbeta med. Samtidigt är man 
helt självständig. Spinuzzi beskriver coworking som att medlemmarna 
”working alone togheter”, att man är självständig samtidigt som man 
arbetar tillsammans med andra och utgör en del av ett community (2012, 
p.433). Tack vare sammanhållningen som finns på de olika kontoren,  
ses detta som ett sorts tredje rum av många. Där arbete kan blandas med 
sällskap och aktiviteter i lite mindre formella sammanhang än vad som 
oftast är möjligt på de mer traditionella kontoren.  

Tveitan hade ett bra exempel som visade hur detta faktiskt kan visa sig 
på ett coworking-kontor. Hos dem på Creative Loop sitter det i princip bara 
frilansare och egenföretagare som håller koll på sina arbetstider själva. 
Ibland kan det hända att folk bryter jobbet tidigare runt 15-tiden och börjar 
att after-worka med sina kollegor genom att ta någon öl och spela tv-spelet 
FIFA på kontoret tillsammans istället för att jobba. Han tror också att man 
som arbetare är mer produktiv när man trivs i sin arbetsmiljö och istället 
för att sitta på sitt traditionella kontor och vänta på att man ska stämpla ut 
från jobbet klockan 17.00, ser man fram emot att gå till jobbet om 
arbetsplatsen är mer öppen och kreativ. Creative Loop där de flesta arbetar 
med programmering eller design har också haft flera events kopplade till 
Apples presskonferenser, sett på TEDtalks och haft Glöggathon för att 

• Flexplats, 2000 kr/månad 
• Fast skrivbord, 3000 kr/månad 
• Fast skrivbord och lager, från 

5000 kr/månad 
• Kontorsrum, från 6500 kr/månad 

Creative 
Loop 

2016 Centrum Ett kreativt coworking-
kontor 

• Dedicated (eget skrivbord), 3900 
kr/månad 

1/380m2 

Kolgruvan 2016 Ringön Ett kreativt hus som 
samlar individer, frilansare 
och företag under samma 
tak 

• Kontorslandskap (eget 
skrivbord), 2800 kr/månad 

• Privat kontor, från 4800 
kr/månad 

1/700 m2 

House of 
Win-Win 

00-talet Majorna/ 
Masthugget 

Unika kontor & 
kontorsplatser i kreativa 
miljöer för kreativa 
entreprenörer 

• Flexplats, 1750 kr/månad 
• Fast skrivbord, 2250 kr/månad 
• Eget kontor, från 4000 kr/månad 

4/600-800 
m2 

Flora 
Workspace 

2016 Centrum En dynamisk och 
inspirerande coworking-
plats 

Har ett coworkingutrymme samt tre 
olika lokaler man kan hyra för 
möten/konferenser 
Att använda coworkingytan kostar: 
• 160 kr för första timman + 40 

kr/timma efter 
• 360 kr/dag 

1/ca 200m2 

World Trade 
Center 

Okänt Centrum En flexibel arbetsplats för 
dig som frilansar eller 
reser mycket 

• Office Lounge (tillgång till 
coworkingytor), 1495 kr/månad 

• Ospec arbetsplats (tillgång till 
skrivbordsplats), 2595 kr/månad 

1/okänt 

FCTRY 2016 Centrum Kreativt kontorshotell - Fast arbetsplats, 3990 kr månad 1/okänt 
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komma ännu närmare varandra. Många gånger tar medlemmarna också 
med sina familjer när det är after-work eller events, det bidrar till en mer 
familjär känsla. Creative Loop är ett väldigt tydligt exempel på hur ett 
coworking-kontor kan fungera som ett sorts tredje rum mellan hemmet 
och arbetsplatsen.  

De olika coworking-kontoren arbetar alla med att försöka stärka sitt 
community med olika events och föreläsningar. De gör det på lite olika sätt, 
alla använder sig inte av FIFA och Glöggathon. Man kan se en skillnad 
mellan de aktörer som är mer affärsdrivna och de som är mer ideellt-
drivna. De affärsdrivna satsar mer på föreläsningar och workshops och de 
ideellt-drivna lägger mer tyngd på liknande events så som Creative Loop 
gör. De olika aktörerna håller events/föreläsningar som passar bäst för dess 
medlemmar. Andra exempel är Hive Workspace som satsar på att förstärka 
sin bild av att vara ett coworking-kontor för entreprenörer genom att ha 
events så som Startup Bar och Gothenburg Startup Summit, men också tv-
spelskvällar samt After Work (Hive, 2018). På Convendum ingår gratis 
frukostar och gym, detta kan vara ett sätt att få folk att spendera mer tid i 
kontorets lokaler och få fler mötesplatser än vanligt. 

Nilsson på United Spaces berättar om flera olika initiativ dem har för att 
få deras medlemmar att känna sig som en del av deras community. De har 
frukostar varje tisdag, sen har de andra dagar där dem har gratis frukt eller 
godis till alla. Nu innan jul anordnade de också en jullunch som de bjöd på 
för alla medlemmar där de fick möjlighet att lära känna de andra 
medlemmarna bättre. Förutom detta anordnar de after-work varje fredag 
och har en till två större föreläsningar per månad som de anordnar själva. 
De har också ett bordtennisbord som står i ena konferensrummet som är 
tillgängligt för alla medlemmar och som tydligen används ofta. För Nilsson 
är det väldigt viktigt att alla medlemmar på coworking-kontoret känner sig 
som kollegor och att de kan ha det väldigt kul tillsammans, samt att de 
känner att de har en arbetsplats de tycker det är roligt att gå till.  

Att ha ett starkt community är viktigt för de olika kontoren, speciellt för 
de mindre kontoren där medlemmarna kommer mer nära inpå varandra. 
Tack vare ett bra community kan man få fler att trivas och det leder i sin tur 
till att de rekommenderar kontoret för andra i sina nätverk. Därför väljer 
de ansvariga för kontoren oftast att satsa både tid och pengar på att stärka 
stämningen och gemensamheten med hjälp av events, föreläsningar och 
andra saker som kan tänkas bidra till detta.  
 
Samarbete 
 
Samarbete är en av värderingarna som coworking grundar sig på. Hela idén 
med coworking bygger på att olika individer och företag kan samsas om 
gemensamma ytor. Även om man har ett eget kontor på coworking-platsen 
så använder man sig av gemensamma ytor som kök, mötesrum och diverse 
andra rum. Det fungerar helt enkelt som vilket företagskontor som helst 
men istället för att alla anställda på ett företag ska komma överens så ska 
alla medlemmar i coworking-kontoret kunna samsas. Det kan vara allt ifrån 
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ett fåtal olika frilansare/företag på en mindre yta till mängder av olika 
frilansare/företag som samsas om ytorna på de allt större kontoren.  

De olika sammansättningarna av vilka medlemmar som finns på de olika 
coworking-kontoren är väldigt olika. På de mindre är det generellt fler 
frilansare och mindre företag medan på de större kontoren kan anställda 
på större företag också få plats. Det är också väldigt olika vilka typer av 
yrken/sektorer som finns representerade på de olika kontoren. En del av 
de mindre kontoren är lite mer nischade och de större kontoren har oftast 
ett bredare spektrum av bakgrunder.  

Creative Loop är ett mindre kontor som är mer sektorsspecialiserat, där 
medlemmarna till stor del består av designers, fotografer och utvecklare. 
Här har de ett starkt community och alla vet vilka alla som använder sig av 
kontoret är. När man vet vilka de andra är och vad för storts kunskaper och 
arbeten de utför, är det också lättare att veta vem man ska prata med ifall 
man behöver någon att samarbeta med. Tveitan säger också att många 
rycker tag i varandra när man behöver input från en närliggande 
kompetens eller om man helt enkelt kanske bara behöver feedback från 
någon med samma kompetens. Han säger också att det löpande sker 
samarbete mellan olika personer när det kommer till att man ger varandra 
jobb. Alla som sitter på Creative Loop är antingen frilans eller 
tvåmansföretag, och om man får ett uppdrag där man behöver hjälp från 
någon med en annan kompetens så är det stor chans att man faktiskt kan 
få det med en gång av någon som sitter i samma lokal. Det blir till att man 
hyr in varandra och det blir en win-win situation där båda tjänar på det och 
man slipper spendera tid att leta upp någon annan på någon byrå utifrån 
och själva arbetet blir både enklare och går snabbare att utföra. 

Om man ser hur kunskapsutbytet fungerar på ett mindre coworking-
kontor som Creative Loop så ser man att de olika medlemmarna drar stor 
nytta av att sitta där jämfört med om de skulle sitta på ett café eller sitta 
hemma. Flera av de positiva aspekter Capdevila tog upp i sin forskning om 
coworking-kontor som mikrokluster bockas av här (2017, s. 66). Dels så är 
det lätt att dela så kallad tyst kunskap med varandra när man sitter i 
samma lokal och spenderar mycket tid tillsammans både under arbetstid 
och utanför arbetstid (after-work, events och luncher). Sedan är det också 
ett väldigt bra sätt att få nya jobb och kunder på, eftersom alla där vet ens 
kompetenser. Om man inte direkt får jobb av någon annan medlem kan 
man också bli rekommenderad till de som är i dem andra medlemmarnas 
nätverk. Detta är ett bra exempel som visar hur ett coworking-kontor 
fungerar som ett sorts mikrokluster och hur det dels finns ett starkt inre 
nätverk, men också att de blir integrerade i andra nätverk utanför själva 
fysiska coworking-kontoret.   

Nilsson säger att United Spaces definition av coworking är att man ska 
kunna dra nytta av varandra och kunna utveckla sitt eget företag och sig 
själv. I rollen som Community Manager är Nilsson spindeln i nätet och det 
är hennes roll att alla medlemmar känner att de får de 
utvecklingsmöjligheterna de behöver. I deras lokaler har de alla olika 
sorters kompetenser samlade, de finns både entreprenörer, mindre 
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företag, mellanstora företag samt stora internationella bolag. När vi går 
runt i lokalerna som är på 2500 kvm, träffar vi på flera olika medlemmar, 
och Olsson hälsar och pratar med dem vi träffar på vägen. Trots att det är 
ett stort kontor där över 200 personer sitter kontinuerligt har hon stenkoll 
på vad alla gör för något. Tack vare de events och föreläsningar de 
anordnar får medlemmarna chansen att lära känna varandra i lite mer 
informella sammanhang, och hon säger att det sker mycket samarbeten 
medlemmarna emellan. Ibland är hon själv också den som knyter ihop olika 
medlemmar med varandra. Ett exempel är när ett företag behövde skala 
ner sin verksamhet, då tipsade hon ett annat företag som behövde anställa 
nya och på det viset kunde medlemmarna hjälpa varandra. Andra typer av 
samarbeten som sker kontinuerligt är att medlemmar som behöver 
tjänster så som websidor, advokattjänster eller dylikt matchas ihop med 
medlemmar som har de kompetenserna som efterfrågas tack vare Nilssons 
förmåga att veta vilka kompetenser som finns och att hon hela tiden har en 
dialog med medlemmarna.  

Även på ett stort coworking-kontor ser man att det sker ett stort 
kunskapsutbyte mellan de olika medlemmarna. Av de positiva aspekter 
som Capdevila tar upp bockar ett kontor som United Spaces av alla tre. Tyst 
kunskap kan delas mellan medlemmarna på de delade ytorna och under de 
informella träffarna. Via både den fysiska coworking-platsen och deras 
egna app kan de olika medlemmarna lätt synas och hitta olika former för 
samarbete. Något som skiljer United Spaces från en aktör som Creative 
Loop är att de också sitter större företag här. De stora företagen kommer i 
kontakt med mindre företag och entreprenörer och båda parter kan få stor 
nytta av att befinna sig i detta mikrokluster där utbyten av tjänster, 
innovationer och kunskap sker dagligen.  
 
Kreativitet 
 
Något som flera av de olika coworking-kontoren sätter mycket fokus på är 
kreativitet. Deras lokaler ska bidra med mer kreativitet till de olika 
medlemmarna. Detta är något som är väldigt tydligt när man läser igenom 
de olika aktörernas förklaringar om deras koncept på deras hemsidor. 
Speciellt de mindre coworking-kontoren betonar att de har inspirerande 
och kreativa miljöer. På House of Win-wins hemsida kan man läsa att de 
har unika kontor och kontorsplatser i kreativa miljöer för kreativa 
entreprenörer (House of Win-win, 2018). Som ni kan se i tabell 1 (där jag 
har sammanfattat vad de olika aktörerna kallar sina koncept för) är de inte 
ensamma om att använda sig av begreppet kreativitet. 

Ett annat coworking-kontor som använder sig mycket av begreppet 
kreativitet, de har de till och med i själva namnet, är Creative Loop. Tveitan 
säger att många av de som nu har sökt sig till Creative Loop har kommit 
från andra större coworking-kontor innan, och de var inte nöjda med att 
det var så städat och sterilt på de tidigare platserna de hade suttit på. Han 
tror att många inom de yrkena som sitter hos dem nu kan känna sig 
hindrade i sin kreativa process av allt för sterila miljöer. Det behöver vara 
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lite mer ”grungeit” Därför har dem försökt utveckla en så kreativ miljö som 
möjligt och de har också tagit mycket input från medlemmarna sedan de 
startade upp.   

Kreativitet är något som är väldigt subjektivt och det är svårt att jämföra 
hur kreativa olika platser är eftersom alla tycker olika. Detta är nog ett av 
skälen till att vissa trivs bättre hos de större coworking-aktörerna där det är 
väldigt städat och inredningen i lokalerna är modern och ljus, medans vissa 
gillar att ha det lite mer ”grungeit”. 
 
Ekonomi, ledning och personal 
 
En stor skillnad mellan de två olika coworking-kontoren jag har besökt är 
känslan man får när man går in lokalerna. På Creative Loop kommer man in 
till ett öppet rum som liknar ett vardagsrum, där det finns en soffa, 
arkadspel och konst på väggarna. Det känns nästan som att komma in till 
ett hem. När man går in till United Spaces känns det mer som att komma 
till en reception på ett stort företag, de har en frontdesk med en 
receptionist direkt vid ingången. Här ser man en stor skillnad, nämligen att 
United har anställd personal som finns i lokalerna medan Creative Loop 
inte har det. Detta verkar vara en av de stora skillnaderna mellan de 
mindre kontoren och de större kontoren.  

Under intervjun med Tveitan säger han att de inte har några anställda, 
det skulle de inte ha råd med. De har drivit Creative Loop som ett 
sidoprojekt i över två år nu och har inte kunnat ta ut någon vinst alls, utan 
istället har de återinvesterat det de har fått in i själva kontoret. Han 
förklarar att det är väldigt små marginaler och om de skulle kunna ha råd 
att ta ut lön själva samt ha anställda måste de behöva öppna minst 5 
likadana kontor till.  

Tveitan och en av hans andra medgrundare har lagt ungefär 10 timmar i 
veckan var på att sköta och utveckla coworking-kontoret, övrig tid finns de 
tillgängliga att få tag på i antingen telefon eller i en kommunikations-app 
som heter Slack. Som nämnt innan i uppsatsen sköter sig medlemmarna 
och lokalen i princip av sig själv. Alla sätter in och tar ut disk i diskmaskinen, 
kokar kaffe och gör liknande sysslor själva. Dock så finns det en medlem på 
kontoret som har ett extra ansvar. Han brukar i regel sitta där och arbeta 
ofta, och när han är där tömmer han soporna och fixar allt annat 
runtomkring som kan behövas i utbyte mot att han får sitta på kontoret 
gratis. Detta tycker Tveitan fungerar väldigt bra och ser det som en win-win 
situation för både grundarna och medlemmen.  

United Spaces har en helt annan ekonomi, med sina tre stora 
coworking-kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö och de är också på 
väg att öppna ett fjärde nu i vår på Arlanda flygplats. Under 2017, samma 
år de öppnade i Göteborg och i Malmö ökade de omsättningen med 54 % 
från föregående år. Under 2018 hade de en nyemission där de fick in en 
investering på 19,3 miljoner SEK (Pepins, 2018). De siktar också på att 
börsnotera sig under 2020 (United Spaces, 2018b). På deras kontor i 
Göteborg består den dagliga driften av tre medarbetare, Nilsson som är 
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Community Manager, Maria som ansvarig för inköp av mat och dryck samt 
Boogie som är konferensansvarig (jobbar på 80%). De tre är ett 
sammansvetsat team som arbetat med varandra sedan innan, de kommer 
alla från hotell och restaurangsektorn och de har alla tre samma utbildning 
inom hotell och restaurang. Nilsson hade friheten att kunna ta med sina 
gamla kollegor från tidigare arbeten till United Spaces. De har också 
extrapersonal som kommer in och hjälper till vid behov. I övrigt får de hjälp 
av säljare inom företaget för att fylla ut kontoren med nya medlemmar. 

De två exemplen från de olika aktörerna jag har intervjuat visar att det 
finns en stor skillnad på ekonomierna och möjlighet till att ha anställd 
personal, mellan små och stora coworking-kontor. De andra aktörerna på 
marknaden i Göteborg verkar ha liknande struktur beroende på om de är 
mindre/större och om de är ideella eller affärsinriktade. Det kan 
naturligtvis skilja en del mellan de olika aktörerna, men på det stora är de 
två exemplen väldigt talande för de andra också enligt den informationen 
jag har kunnat få fram. 

Skillnader mellan coworking-kontoren 

Efter att ha jämfört de olika coworking-kontoren som finns i Göteborg med 
varandra med fokus främst på United Spaces och Creative Loop, har jag 
kommit fram till att det idag finns många olika sorters kontor. Det finns i 
alla storlekar från de mindre på några få hundra kvadratmeter, till de 
medelstora på flera hundra kvadratmeter och upp till runt 1000 
kvadratmeter, sedan finns det också de som är ännu större och ligger på 
flera tusen kvadratmeter. Några aktörer driver sina kontor ideellt medans 
andra driver coworking-kontor som en mångmiljons-business.  

De två coworking-kontor jag har jämfört mig av mest här i uppsatsen är 
varandras motsatser inom coworking och finner sig på vardera sida om 
skalorna. 
 
Indelning av coworking-kontor baserat på Spinuzzis teorier 
 
Spinuzzi delade in de olika kontoren i sin forskning i tre olika kategorier. 
The community workspace, the unoffice och federated workspace. 
Skillnaderna mellan det tre olika består till största delen i vilken grad 
användarna samarbetar med varandra och om det finns ett etablerat 
community samt i sådana fall hur starkt det är (Spinuzzi, 2015).  

I Göteborg har jag inte hittat något coworking-kontor som stämmer helt 
in på den enklaste kategorin som är ett community workspace. Oftast är 
det en yta där man kan sitta och arbeta i tysta lokaler som ligger i 
anknytning till andra verksamheter ägaren har, där det inte sker något 
vidare socialt- eller kunskapsutbyte mellan användarna. Av alla de 11 jag 
har undersökt finns det alltså ingen som passar helt in i denna kategori. 

Nästa kategori är the unoffice, här är communityt allt viktigare och man 
lägger fokus på att användarna har miljöer som bjuder in till samtal. I 
denna kategorin sitter användarna av kontoren och arbetar till största del 
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för sig själva, i en professionell miljö som är inbjudande för användarnas 
kunder och andra intressanta aktörer. Spinuzzi betonade att på the unoffice 
är det av yttersta betydelse att ha ”good neighbours”. I den här kategorin 
passar de olika fullservice coworking-kontoren in, framförallt United Spaces 
och Convendum, men också Regus och World Trade Center. Det är lite mer 
affärsinriktat och oftast sker detta på en större skala. Här finns allt en 
coworking-användare kan tänkas behöva och de har öppna ytor där man 
kan samtala med andra. Lokalerna ger ett professionellt och ett städat 
intryck och är väldigt likt ett mer traditionellt företagskontor. De här 
kontoren passar bra för anställda på större företag och andra som behöver 
sitta i en lokal som är mer affärsinriktad.   

Den sista kategorin är federated workspace, där speciellt de mindre 
coworking-kontoren i Göteborg passar in. Ett väldigt starkt community 
kännetecknar den här kategorin, de som sitter i ett coworking-kontor som 
tillhör denna kategorin arbetar oftare än de andra kategorierna i 
gemensamma projekt. Där man under kategorin unoffice betonade ”good 
neighbours” betonar Spinuzzi här istället vikten av att ha ”good partners”. 
På de coworking-kontor som ingår i den sista kategorin, består till stor del 
användarna av entreprenörer, frilansare och småföretagande. Creative 
Loop är ett bra exempel på ett coworking-kontor som passar bra in i 
kategorin. Det är en mindre lokal där alla känner alla, de har ett starkt 
community och de samarbetar ibland också i olika projekt. Kolgruvan och 
Fctory är andra coworking-kontor i Göteborg som passar bra in i denna 
kategori.  

Kategoriseringarna är inte helt i svart och vitt. Coworking-kontoren är 
oftast en blandning mellan de olika. Även om United Spaces är mer 
affärsinriktat och att man oftast arbetar sida vid sida om varandra, finns 
det som visat innan i uppsatsen, många exempel på olika former av 
samarbeten. Dock så kan man se att samarbeten sker i större grad mer 
naturligt på platser som Creative Loop och att man på större coworking-
kontor behöver en Community Manager eller liknande för att kunna se till 
att ett community blir till och håller sig starkt och att ett utbyte av 
kunskaper och samarbeten sker.   

De andra coworking-kontoren som inte har nämnts under någon av 
kategorierna har varit lite svåra att kategorisera in. Det känns som att 
många ligger på gränsen mellan två olika kategorier. Speciellt när man inte 
har haft möjlighet att besöka alla olika kontor och heller inte haft tid att 
utföra intervjuer med de ansvariga har det varit svårt att få fram tillräckligt 
med information för att med säkerhet kunna dela in dem i olika kategorier. 
Flora Workspace ligger på gränsen mellan ett community workspace och 
ett unoffice, det är inga fasta platser men de eftersträvar samtidigt att folk 
kan få det sociala utbytet i lokalen. Win-win och Hive känns båda som de 
ligger närmare ett federated workspace i och med att de verkar ha stora 
möjligheter för samarbeten och de delar på lite mindre lokaler, men att det 
är svårt att veta när man inte varit där och undersökt saken. Samma gäller 
Entreprenörsgatan, dem har några lokaler som verkar vara lite mindre och 
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några som verkar lite större. Det känns som att de kan passa in under båda 
kategorierna utifrån den information som finns.     

Framtiden för coworking-kontor i Göteborg 

Nilsson säger att coworking i Göteborg är en bomb som bara väntar på att 
explodera, och det kan ske när som helst. Bara på de senaste ett och ett 
halvt åren United Spaces har funnits i Göteborg har de sett en stor skillnad i 
intresset bland göteborgarna för coworking. Dock så tror Nilsson att många 
som vill testa på coworking hindras på grund av att de sitter på långa 
hyresavtal på sina befintliga lokaler som dem hyr. Detta kan få utvecklingen 
av coworking att gå lite långsammare än vad det annars hade kunnat göra. 
Hon tror dock också att flera nya konkurrenter kommer att öppna när 
intresset nu är på väg att nå nya höjder. De har själva en option på att 
etablera sig med 2000–5000 kvm i en nybyggnation på Masthuggskajen 
runt år 2021–22, förutom detta och tankar på att utöka ytan i sin befintliga 
lokal på Östra Hamngatan finns inga andra planer i närtid på att starta nya 
kontor i Göteborg enligt Nilsson. Dock så säger grundaren för United 
Spaces, Göran Garberg, i en intervju med Göteborgs-Posten att de har 
planer att öppna upp två nya kontor inom en snar framtid (2018). Samtidigt 
säger han i en annan intervju med Fastighetvärlden att intresset för 
coworking är väldigt stort i Göteborg och att de hade kunnat starta 4–5 nya 
kontor till (2018a). 

Convendum har i sin tur planer på att utöka med ytterligare 5000 kvm 
till i Göteborg (Fastighetsvärlden, 2018b). Andra stora aktörer så som 
Regus och Entreprenörsgatan har den senaste tiden öppnat nya lokaler i 
staden (Göteborgs-Posten, 2018). Det känns som att det bara är en 
tidsfråga innan nya internationella aktörer inom coworking-sektorn får upp 
ögonen för Göteborg.  

 Inom sitt segment på coworking-marknaden ser också Tveitan på 
Creative Loops möjligheter att etablera nya kontor. Han säger att de ser att 
de finns utrymme för mer platser för de kompetenserna som sitter hos 
dem idag. Efter att ha öppnat sitt coworking-kontor i 2016 känner han att 
de har lärt sig väldigt mycket. De har koll på hur man gör 
marknadsföringen, hur de vill utforma lokalerna och de vet vad de behöver 
tänka på initialt. Tröskeln känns inte lika stor nu som den gjorde innan de 
startade. Han säger att starta ett coworking-kontor i den här storleken de 
har nu är bland det enklaste man kan göra. Om de hittar en bra lokal i 
Göteborg är tanken att öppna ett nytt kontor under år 2019. Sedan har de 
tankar att sprida konceptet via franchising till andra städer utanför 
Göteborg år 2020. 

Framtiden för coworking i Göteborg ser ljus ut och både Tveitan och 
Nilsson talar i intervjuerna om hur arbetsmarknaden är mitt inne i ett skifte 
för många. Där många väljer att starta eget och arbeta frilans, samt att 
flera företag nu också får upp ögonen för vad coworking kan ge dem för 
positiva effekter.  
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Slutsats 

Antalet coworking-kontor och mängden kvadratmeter som används som 
coworking-yta i Göteborg har stigit i snabb takt, och det ser ut som att det 
kommer fortsätta så antagligen en lång tid framöver. I min uppsats har jag 
kommit fram till att det finns minst 11 olika aktörer verksamma i Göteborg. 
Det de har gemensamt är att de erbjuder ett kontor som medlemmarna 
delar på och där det finns alla möjligheter för samarbete mellan olika 
medlemmar och företag. De jag har intervjuat har också betonat att ett 
coworking-kontor skall vara roligt att gå till, man ska se fram till att gå till 
jobbet. Och de olika coworking-kontoren försöker alla se till att just deras 
kontor är en plats där events, föreläsningar, frukostar och annat bidrar till 
ett starkt community.  

De 11 olika aktörerna är dock väldigt olika varandra till stora delar. Flera 
nischar in sig mot olika typer av medlemmar. Creative Loop söker sig till 
den kreativa arbetaren som vill sitta på ett mindre städat ställe i en lite 
mindre lokal, United Spaces riktar sig mot den breda massan, Convendum 
söker sig mot affärsfolket som vill ha mer premiumservice och House of 
Win-win riktar sig till den kulturella arbetaren. Idag finns det en bra 
blandning mellan vad de olika coworking-kontoren erbjuder. De flesta som 
är nyfikna att testa coworking ska kunna hitta ett kontor som passar just 
dem och deras behov.  

I uppsatsen har jag också kommit fram till att användandet av ett 
coworking-kontor bidrar med flera positiva aspekter till medlemmarna. 
Dels får man ett socialt utbyte som man hittar varken hemma eller på ett 
café. Sedan finns det stora möjligheter till samarbeten med andra 
medlemmar, det kan vara möjlighet till anställning, att man gör 
gemensamma projekt och att man kan ge jobb till varandra. Man kan också 
spara stora kostnader på kontorsutrymmet och man får väldigt mycket 
inkluderat i priset så som utskrifter, WI-FI, varm dryck, frukost och annat 
man annars skulle få betala för. Flexibiliteten att kunna säga upp 
medlemskapet tack vare korta bindningstider, samt att man lätt kan skala 
upp det med fler platser om man får nya anställda är en positiv aspekt för 
många. För de flesta medlemmar blir coworking-kontoret också ett sätt att 
blanda nytta med nöje, och det verkar som att många av de jag möter på 
coworking-kontoren trivs bättre med sitt arbetsliv nu än vad de gjorde 
innan. Möjligheten att spela tv-spel, bordtennis, få inspiration av föreläsare 
och gå på after-work och andra event är något som får folk att tycka att det 
är roligare att gå till jobbet än det var innan coworking kom till.  

Förslag på framtida studier 

Det finns flera olika områden runt coworking jag ser att det hade varit 
intressant att göra framtida studier kring. Att kunna gå djupare in på hur 
medlemmarna drar nytta av varandra på coworking-kontor och om det 
skiljer sig mycket mellan hur det ser ut på olika storlekar av kontor hade 
varit ett intressant ämne för framtida forskning. Något som det har forskats 
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om men som jag gärna skulle vilja se mer forskning om, är personalens roll 
på coworking-kontor. Hur Community Managers och andra liknande roller 
bidrar till att coworking fungerar på kontoren, hade varit kul att läsa mer 
om. Ett annat ämne som hade varit intressant att forska mer kring är hur 
de stora företagen tänker angående coworking, och hur de tror att 
framtidens arbetsplats kommer se ut.  



 

 26 

Referenser 

 
Brown, J. (2017) Curating the “Third Place”? Coworking and the mediation of 

creativity, Geoforum, 82, s. 112–126. doi: 10.1016/j.geoforum.2017.04.006. 
 
Bryman, A (2018) Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 3 Stockholm: Liber 
 
Capdevila, I. (2013) Knowledge Dynamics in Localized Communities: Coworking Spaces as 

Microclusters. SSRN: https://ssrn.com/abstract=2414121  
 
Capdevila, I. (2017) The Local and Global Knowledge Dynamics through Communities. The 

Case of Communities of Makers and Social Entrepreneurs in 
Barcelona, Management International / International Management / Gestión 
Internacional, 21(3), s. 59–70. Tillgängligt: 
http://ludwig.lub.lu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direc
t=true&db=bth&AN=125512582&site=eds-live&scope=site (hämtad 2019-01-
09) 

 
Convendum (2018) Convendum Göteborg. Tillgängligt: 

https://convendum.se/sv/coworking-space/coworking-space-goteborg/ 
(hämtad 2018-12-17) 

 
Coworking (2018) Core Values. Tillgängligt: http://blog.coworking.com/core-values/ 

(hämtad 2018-11-30) 
 
Creative Loop (2018) Hemsida. Tillgängligt: https://www.creativeloop.se (hämtad 2018-12-

17) 
 
Deskmag (2013) The History of Coworking In A Timeline. Tillgängligt: 

http://www.deskmag.com/en/the-history-of-coworking-spaces-in-a-timeline 
(hämtad 2018-11-14) 

 
Djungeltrumman (2016) Kolgruvan. Tillgängligt: 

http://www.djungeltrumman.se/kolgruvan/ (hämtad 2018-12-18) 
 
Entreprenörsgatan (2018) Hemsida. Tillgängligt: http://www.entreprenörsgatan.se 

(hämtad 2018-12-17)  
 
Fastighetsvärlden (2018a) United Spaces i kraftig offensiv om upp till 18.000 kvm. 

Tillgängligt: https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/united-spaces-i-kraftig-
offensiv-om-10-000-18-000-kvm/ (hämtad 2019-01-03) 

 
Fastighetsvärlden (2018b) Coworking slukar allt mer yta. Tillgängligt: 

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/coworking-slukar-allt-mer-yta/ 
(hämtad 2018-11-14)  

 
Fastighetsägarna (2018) Coworking-kontor en exponentiell trend. Tillgängligt: 

https://www.fastighetsagarna.se/globalassets/rapporter/stockholms-
rapporter/coworking--kontor-en-exponentiell-trend.pdf (hämtad 2018-11-14) 

 
FCTORY (2018) Hemsida. Tillgängligt: http://fctry.se (hämtad 2018-12-17) 
 
Flora Workspace (2018) Hemsida. Tillgängligt: http://www.floraworkspace.se/the-

space/the-library/ (hämtad 2018-12-17) 



 

 27 

-  
Financial Times (2018) WeWork becomes central London’s biggest office occupier. 

Tillgängligt: https://www.ft.com/content/40a87044-ff97-11e7-9650-
9c0ad2d7c5b5 (hämtad 2018-11-14) 

 
Gandini, A. (2015) The rise of coworking spaces: A literature review, Ephemera: 

Theory & Politics in Organization, 15(1), s. 193–205. Tillgängligt: 
http://ludwig.lub.lu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.asp
x?direct=true&db=a9h&AN=101544741&site=eds-live&scope=site 
(hämtad 2019-01-06). 

 
Göteborgdirekt (2018) Kreativiteten flödar på Ringön. Tillgängligt: 

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/kreativiteten-flodar-pa-
ringon/reprbm!rz0WZ1Ka@KVCZ3G6ueCi1A/ (hämtad 2018-12-17) 

 
Göteborgdirekt (2010) Mingel på kontorstid i House of Win-win. Tillgängligt: 

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/mingel-pa-kontorstid-i-house-of-win-
win/lgcyjce!Q5@KNgvJnDFcWILEQyrnpA/ (hämtad 2018-12-17)  

 
Göteborgs-Posten (2018) Kontorshotellen tar över centrala Göteborg. Tillgängligt: 

http://www.gp.se/ekonomi/kontorshotellen-tar-över-centrala-göteborg-
1.5002551 (hämtad 2018-11-14) 

 
Hive (2018) Hive Workspace. Tillgängligt: http://entrepreneurialhive.com (hämtad 2018-

12-17) 
 
Kolgruvan (2018) Hemsida. Tillgängligt: http://kolgruvan.com/home/ (hämtad 2018-12-17)  
 
Lange, B. (2011) Re-scaling Governance in Berlin’s Creative Economy, Culture 

Unbound: Journal of Current Cultural Research, Vol 3, s.187–208 (2011). 
doi: 10.3384/cu.2000.1525.113187. 

 
Moriset, B. (2014) Building new places of the creative economy. The rise of 

coworking spaces, presenterad på den 2a Geography of Innovation, 
International Conference 2014, Utrecht University, Utrecht, 23–25 
januari.  

 
Oldenburg, R. (1989) The great good place: cafés, coffee shops, community centers, beauty 

parlors, general stores, bars, hangouts, and how they get you through the day. 
1. ed. New York: Paragon House 

 
Pepins (2018) United Spaces. Tillgängligt: https://www.pepins.com/companies/united-

spaces hämtad (2019-01-04) 
 
Regus (2018) Regus Göteborg. Tillgängligt: https://www.regus.se/office-

space/sweden/goteborg (hämtad 2018-12-17) 
 
Spinuzzi, C. (2012) Working Alone Together: Coworking as Emergent Collaborative 

Activity, Journal of Business & Technical Communication, 26(4), s. 399–
441. doi: 10.1177/1050651912444070. 

 
Spinuzzi, C. (2015) Working Alone, Together: The Case of Coworking, University of Chicago 

Press. doi: 10.7208/chicago/9780226237015.003.0005. 
 
United Spaces (2018a) United Spaces Göteborg. Tillgängligt: 

https://www.unitedspaces.com/sv/goteborg/ (hämtad 2018-12-17) 



 

 28 

 
United Spaces (2018b) Investor Relations. Tillgängligt: 

https://www.unitedspaces.com/sv/investor-relations/ (hämtad 2018-01-04) 
 
Wework (2018) Locations. Tillgängligt: https://www.wework.com/locations (hämtad 2018-

11-14) 
 
World Trade Center Göteborg (2018), Coworking Göteborg. Tillgängligt: 

https://wtcgoteborg.se/coworking-goteborg/  (hämtad 2018-12-17)



 

 29 

Bilaga 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

- Kan ni berätta lite om er och om ert företag? 
 

- Hur definierar ni coworking? 
 

- Vad har ni för koncept gällande coworking? 
 

- Vilka är det som sitter och arbetar hos er? 
 

- Coworking skapades i början utifrån 5 olika värderingar – hur syns värderingarna på 
ert kontor?  

o Samarbete 
o Öppenhet 
o Community 
o Tillgänglighet 
o Hållbarhet  

 
- Vad är det som skiljer er från andra coworking-kontor? 

 
- Har ni några events, föreläsningar eller några andra aktiviteter för era medlemmar? 

 
- Vad får man för fördelar genom att sitta hos er? 

  
- Vilka nackdelar kan finnas med att använda sig av ett coworking-kontor? 

 
- Hur ser coworking-sektorn ut i Sverige och Göteborg? 

 
- Har ni några planer på att expandera? 

 
- Hur tror du att coworking-sektorn kommer att se ut framöver?  

 


