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Abstract 

The current office market and the working methods are facing a constant change and are 
developing faster than ever. Factors that drive this development are globalization, 
urbanization, digitalization, the new economies and the future generations. These factors 
spread knowledge, increase communication opportunities, enable more independent 
working life and promote entrepreneurship. These creates new demands on today's offices 
and working methods where premises are increasingly seen as strategic tools for 
companies, for work as well as for attracting talented staff. At the same time as it has 
become increasingly important for companies to establish themselves in central and 
attractive locations, today's premises rents show record levels in Sweden's big cities. The 
market changes have created a higher demand for flexible offices with regard to both 
leases and design. One of these flexible office solutions is coworking. A coworking-office 
offers companies the opportunity to share the office space with each other where meetings 
and networking are promoted. Coworking also offers lease agreements designed as 
flexible membership instead of traditional leases with a long binding period. 
  
The demand for coworking is high and the statistics shows that the coworking-concept 
has increased significantly globally in recent years and is now also increasing strongly in 
Sweden. While coworking is becoming more popular, demand has developed from 
basically attracting small companies and startups with uncertain future to even being 
demanded by large companies. Property owners in the office market are increasingly 
being challenged by new players that offer offices that follows the changing demand. 
Some claim that the Swedish property owners have failed to offer the market the flexible 
offices that are in demand. 
  
The study examines which strategy a real estate company can use to lead the new office 
market. From a real estate perspective, the study examines the coworking's advantages 
and disadvantages and whether the concept has any positive effects on a property. In order 
to understand the future of coworking and whether the office concept is in line with what 
the future tenants will demand, the office of the future is also being examined. The study 
has been conducted as a qualitative study in the form of interviews of Swedish property 
owners, coworking companies and analysis and advisory companies. 
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The study shows that there are four alternative strategies for the property owner to offer 
their tenants coworking. The strategy That property owners enter into cooperation with a 
coworking company is considered most suitable. It should, however, be pointed out that 
it is a general recommendation when several real estate companies have proven to have a 
lack of organization and knowledge to be able to offer coworking themselves. It also turns 
out that for the property owner there are advantages of coworking, for example in the form 
of that it can create new income. Furthermore, the study shows that the office concept can 
create positive effects for a property and its area if the space is designed properly. Which 
factors that create the right design are presented in the study. 
  
Regarding the characteristic of the office concept, such as flexibility, flexible leases and 
open lounge areas that invite networking and integration, these appear to match with what 
the tenants of the future probably will demand. In summary it can be stated that coworking 
meets both today's and future demand for how a workplace should be designed. 
  
Keywords: Coworking, future offices, flexible offices, office trends, future tenants, real 
estate companies, office premises, office market. 
 

   



 
 

  

Sammanfattning 

Dagens kontorsmarknad och arbetssätt står inför en ständig förändring och utvecklas 
snabbare än någonsin. Faktorer som driver på denna utveckling är allt från omvärldens 
globalisering, urbanisering, digitalisering, nya ekonomier och framtida generationer. 
Dessa faktorer hjälper till att sprida kunskap, öka kommunikationsmöjligheter, 
möjliggöra ett mer självständigt arbetsliv och främja företagande. Detta ställer nya krav 
på dagens kontor och arbetssätt där lokaler idag mer börjar ses som strategiska verktyg 
för företag, för såväl arbete som för att attrahera talangfull personal. Samtidigt som det 
blivit allt viktigare för företag att etablera sig på centrala och attraktiva lägen visar dagens 
lokalhyror rekordnivåer i Sveriges storstäder. Marknadens förändringar har skapat en 
högre efterfrågan på flexibla kontor med avseende på såväl hyresavtal som utformning. 
En av dessa flexibla kontorslösningar är coworking. Ett coworking-kontor erbjuder 
företag att dela kontorsyta med varandra där möten och nätverkande främjas. 
Kontorskonceptet erbjuder även hyresavtal utformade som flexibla medlemskap istället 
för traditionella hyresavtal efter yta med lång bindningstid. 
  
Efterfrågan på coworking är hög och visar sig tydligt från statistik över hur coworking-
konceptet under de senaste åren globalt sett ökat kraftigt och har nu även börjat växa starkt 
i Sverige. I samband med att coworking blivit mer populärt har efterfrågan utvecklats från 
att i grunden attrahera små företag och startups med oviss framtid till att allt mer 
efterfrågas av stora företag. Fastighetsägare på kontorsmarknaden blir mer och mer 
utmanade av nya nischade aktörer som erbjuder kontor efter den förändrande efterfrågan. 
En del påstår att de svenska fastighetsägarna har missat att erbjuda marknaden de flexibla 
kontor som efterfrågas. 
  
Studien undersöker vilken strategi ett fastighetsbolag kan använda sig av för att vara med 
och leda den nya kontorsmarknaden. Ur ett fastighetsperspektiv undersöker studien 
coworkings för- och nackdelar samt om konceptet innehar några positiva effekter på en 
fastighet. För att förstå framtiden för coworking och om kontorskonceptet 
överensstämmer vad framtidens hyresgäster kommer att efterfråga vid kontorslokal, 
undersöks även framtidens kontor. Studien har genomförts som en kvalitativ studie i form 
av intervjuer av svenska fastighetsägare, coworking-aktörer samt analys- och 
rådgivningsföretag inom fastighetsbranschen. 
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Studien påvisar att det för fastighetsägaren finns fyra alternativa strategier för att erbjuda 
sina hyresgäster coworking. Strategin Att som fastighetsägare ingå samarbete med en 
coworking-aktör anses mest lämpad. Det ska dock påpekas att det är en allmän 
rekommendation då flera fastighetsbolag påvisat sig ha bristande organisation och 
kännedom för att kunna erbjuda coworking själva. Det visar sig också att det för 
fastighetsägaren finns fördelar med coworking, exempelvis i form av att det kan skapa 
nya intäkter med hänsyn på en högre nyttjandegrad av uthyrbar yta. Vidare visar studien 
att kontorskonceptet kan skapa positiva effekter för en fastighet och dess område om ytan 
är utformad på rätt sätt. Vilka faktorer som skapar rätt utformning presenteras i studien.  
 
Vad gäller kontorskonceptets karakteristiska drag så som flexibilitet, flexibla hyresavtal 
samt öppna lounge-ytor som bjuder in till möten och nätverkande visar dessa sig matcha 
väl med vad framtidens hyresgäster troligtvis kommer att efterfråga. Det kan sammantaget 
konstateras att kontorsföreteelsen i hög grad möter såväl dagens som framtidens 
efterfrågan på hur en arbetsplats bör vara utformad. 
  
Nyckelord: Coworking, framtidens kontor, flexibla kontor, kontorstrender, framtidens 
hyresgäster, fastighetsbolag, kontorslokaler, kontorsmarknad. 
 
 



 
 

  

Förord 

Med detta examensarbete avslutas våra studier på civilingenjörsutbildningen inom Väg- 
och vattenbyggnad. Arbetet, vilket omfattar 30 högskolepoäng, har genomförts under 
höstterminen 2018 vid institutionen för Bygg- och miljöteknologi på Lunds Tekniska 
Högskola samt Vasakronan.  
 
Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Carl-Johan Gustavsson på Vasakronan i Malmö 
som välkomnande vårt förslag på ämne och har funnits som ett stöd under arbetets gång. 
Det studerade ämnet coworking har varit ett intressant område att få analysera och vi tar 
med oss både kunskap och inspiration vidare ut i arbetslivet. Vi vill också tacka alla på 
Vasakronan Malmö som bidragit med positivitet och nyfikenhet kring vårt arbete.  
 
Ett stort tack riktas även till vår handledare Stefan Olander på LTH, avdelningen 
Byggproduktion, som har bidragit med givande synpunkter och uppmaningar för 
examensarbetet. Vi vill även tacka de företag som ställt upp på intervjuer, ert 
medverkande har givit oss värdefull information som skapat detta arbete.  
 
Till sist vill vi även tacka varandra för fantastiska år i Lund av gott samarbete och ett tack 
till våra nära som stöttat oss genom processen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebecka Johnell           Erik Lundin 
 
 
Lund den 24 januari 2019 
 
 
  



8  

Begreppsförklaringar 

Nedan definieras begrepp och förkortningar som hanteras i studien vilka kan behöva en 
förklaring för att förenkla läsarens förståelse av rapportens innehåll.  
 
CBD 
En förkortning till Central Business District, vilket står för en stads centrum med handel, 
kontor och service. CBD kan kort förklaras som en stads stadskärna (Rosenberg 2018). 
 
Coliving  
Bostadsutrymme som delas av individer där hyresavtalet innebär ett privat sov- och 
badrum men delning av gemensamma utrymmen (Olick 2017). 
 
Coworking  
Avser kontorsplats likt kontorshotell som även erbjuder möjligheter till gemenskap och 
nätverkande (Kuljanin 2017).  
 
Delningsekonomi  
Innebär delande av underutnyttjade resurser och arbetskapacitet som annars inte 
kommer till nytta (Regeringskansliet 2017).   
 
Generation Z  
Benämning av framtidens hyresgäster födda sent 1990-tal till idag (Cushman & 
Wakefield 2018b). 
 
Gig-ekonomi  
Ett samlingsbegrepp för den nya flexibla arbetsmarknaden där traditionella fasta 
anställningar ersätts av tillfälliga jobb (McKinsey & Company 2016).  
 
Inkubator  
Erbjuder startups arbetsyta och tjänster för affärsutveckling. Kapital investeras i nya 
företag i utbyte mot en liten aktieandel (DTZ 2014).  
 
Kontorshotell  
Avser kontorsplats som erbjuder möblemang och kontorsservice till en fast 
månadskostnad för hyresgästerna (Cityoffice 2018). 
 
  



 
 

  

Kontorshub  
Lokalt utplacerade kontor, utformade likt coworking, där individer i förorten kan vara 
medlemmar för att minska pendling till kontoret i city (Gullers 2018). 
 
Medelstora företag  
Företag större än små företag men med mindre än 250 anställda och har en omsättning 
som inte överstiger 50 miljoner euro eller balansomslutning som inte överstiger 43 
miljoner euro per år (Europeiska kommissionen 2015). 
 
Millennials  
Benämning av framtidens hyresgäster födda 1980 till tidigt 2000-tal (Cushman & 
Wakefield 2018b). 
 
Outsourcing  
Outsourcing kan beskrivas som en överföring av en från början intern företagsfunktion 
till en extern aktör. Den externa aktören åtar sig att genomföra den definierade tjänsten 
under en bestämd tidsperiod till ett överenskommet pris (Heywood 2001). 
 
Plattformsföretag  
Ett företag som utnyttjar plattformsekonomi, också kallad delningsekonomi, i sin 
affärsmodell (Bouncken & Reuschl 2016). 
 
Små företag  
Företag med mindre än 50 anställda och har omsättning eller balansomslutning som inte 
överstiger 10 miljoner euro per år (Europeiska kommissionen 2015).  
 
Startups  
En startup är ett nystartat företag som är utformat för snabb tillväxt (Starck 2013). 
 
Stora företag  
Företag som överskrider definitionen av små och medelstora företag (Europeiska 
kommissionen 2015). 
 
Tech-bolag  
Förkortning för företag inom teknologisektorn (Green 2014).  
 
Vakansgrad  
Refererar till total golvyta för outhyrda lokaler av total uthyrningsbar yta (JLL 2018b).  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Till följd av teknikens utveckling har människans förhållningssätt och vanor kopplat till 
arbete förändrats (Castilho & Quandt 2017). Redan när den personliga datorn kom för 
hemmabruk för cirka 40 år sedan pratades det om att arbete till viss del skulle kunna ske 
hemifrån (Seo et al. 2017). Sedan dess har ytterligare avgörande förändringar inom 
teknologin påverkat och förändrat människans förhållande till arbete. Dessa framträdde i 
samband med globaliseringen och introduceringen av mobilteknologin. Den moderna 
tekniken har varit en ansenlig katalysator som hjälpt till att sprida kunskap, ökat 
kommunikationsmöjligheter och givit människan större möjlighet till självständighet och 
kontroll över sitt privat- och arbetsliv (Johns & Gratton 2013). 
 
Utöver den nya teknikens påverkan på människan har den även skapat ytterligare 
möjligheter för entreprenörer att starta nya företag. Under 2000-talet har finansiering och 
nystartande av startups och små företag ökat kraftigt, särskilt inom tekniksektorn (Green 
2014). Detta har också skapat en atmosfär där företagare och anställda har flera 
valmöjligheter för hur, när och var arbetet ska utföras än vad de tidigare haft (Seo et al. 
2017). Detta är en av flera bidragande faktorer till att företag idag ställer nya krav på 
arbetsplats- och kontorsutformning (Järpvall 2014; Green 2014). Nämnda förändringar 
och omställningar har medfört att ytterligare en förändring har vuxit fram, en pågående 
förändring av kontorsmarknaden – flexibla kontor. Dessa kontor skapar större möjlighet 
till mer flexibla arbetsförhållanden och främjar sociala interaktioner med andra företagare 
vilket är en lösning på bekymret med ensamhet hos startups och för hemarbetande (Seo 
et al. 2017). 
 
Förändringen med flexibla kontorsytor konkurrerar idag med traditionella hyresavtal för 
kontorslokaler. Många startups och små företag saknar ofta möjligheten att hyra 
traditionella kontorslokaler på grund av fastighetsbolagens många krav som ställs på 
hyresgästens verksamhet. Startups har i många fall en oviss framtid, avsaknad av 
tillräckligt kapital, låg kreditvärdighet samt behov av små skalbara ytor (Green 2014). 
Startups och små företag är hyresgäster som fastighetsbolag på kontorsmarknaden idag 
har misslyckats att erbjuda lämpliga och passande kontorsytor till. Dessa företag är en stor 
andel av dagens företagande och utgör en stor spelare på kontorsmarknaden (Ibid.). 
Statistik visar att småföretagare och startups i många fall väljer att etablera sin verksamhet 
i mer flexibla kontorstyper. Som tidigare nämnt är framtiden ofta oviss för denna typ av 
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företag och flexibiliteten i dessa kontor ger möjlighet att enkelt kunna öka alternativt 
minska sin yta i takt med att företaget ändras i storlek (Miller 2018; Karlsson 2018b).  
 
Fastighetsbolag på kontorsmarknaden blir allt mer utmanade av nya nischade aktörer som 
kan möta efterfrågan från framförallt startups och småföretagare. De nya aktörerna kan 
erbjuda mer flexibla kontorsutformningar och hyresavtal där hyresgäster inte behöver 
binda sig ett antal år framöver. Vidare erbjuder de också bot på problematiken med 
isolerande hemarbete i form av möjlighet till nätverkande och samarbeten företag emellan 
(Green 2014). Kontor utformade efter dessa områden kallas för coworking (Johns & 
Gratton 2013).  
 
Vid planering och utveckling av nya kontorsmiljöer handlar de mest väsentliga frågorna 
om hur det kan skapas attraktiva arbetsplatser som uppmuntrar till kreativitet samtidigt 
som de stödjer verksamhetens och individens behov. Aktörer som utvecklar nya kontor 
har ofta olika fokusområden att ta beaktning till vid kontorets utformning. 
Kontorsintressenter och potentiella hyresgäster kan efterfråga allt från låga 
kvadratmeterpriser, rätt läge och yteffektiva lokaler medan andra fokuserar på sina 
anställdas välmående och produktivitet i kontorslokalerna. Tillsammans med dessa 
önskemål har kontorsmarknaden mött en ny typ av efterfrågan genom ökade krav 
(Toivanen 2015).  
 
Den förändrade efterfrågan som råder på kontorsmarknaden skapar nya utmaningar för 
fastighetsägaren. Nya aktörer börjar etablera sig på fastighetsmarknaden och konkurrerar 
med de etablerade fastighetsägarna, vars affärsmodeller blivit föråldrade på grund av den 
snabba utvecklingen (Börjesson 2018a). Börjesson (2018a) beskriver de snabba 
förändringarna på kontorsmarknaden och fastighetsägarnas inställning kring den flexibla 
kontorstypen coworking på följande sätt: 

”Coworking är inte ett hot mot fastighetsbranschen. Det är en möjlighet för företagen i vår 
bransch att utveckla sina affärsmodeller och skapa nya intäkter.” 

 
En sak är säker, kontorsmarknaden är på väg att förändras och denna förändring har redan 
börjat. Den stora frågan för svenska fastighetsägare är om de ska leda och vara en del av 
den nya kontorsmarknaden eller om de ska låta andra aktörer på marknaden skapa och 
leda framtidens kontorsmarknad (Börjesson 2018b).  
  



 
 

  

1.2 Syfte och Problemformuleringar 

Syftet med studien är att undersöka coworking som framtidens kontor. Studien ämnar 
även att utreda vilken strategi ett fastighetsbolag kan använda sig av för att vara med och 
leda den nya kontorsmarknaden. Vidare syftar studien även till att undersöka om 
coworking-ytor kan medföra fördelar på kontorsfastigheten med tillhörande område.  
 
Följande frågeställningar ska utredas och besvaras för att uppfylla studiens syfte: 

•   Vilka är för- och nackdelarna med coworking? 

•   Kan coworking medföra positiva effekter på en kontorsfastighet? 

•   Vilka olika strategier kan ett fastighetsbolag förhålla sig till mot coworking-
marknaden? 

•   Kan coworking erbjuda vad den framtida kontorsmarknaden kommer att 
efterfråga? 

1.3 Avgränsningar 

Studien har som syfte att undersöka den svenska fastighetsmarknaden och avgränsar sig 
därför från den globala marknaden. Av denna anledning begränsas även den kvalitativa 
studien till svenska fastighetsbolag. Vidare tar studien inte hänsyn till hållbarhetsfrågor 
kopplade till kontorslokaler, trots att det är efterfrågat på kontorsmarknaden och kan ses 
som en del av framtidens kontor. Avgränsning finns också i form av att studien inte tar 
hänsyn till brukarnas upplevelse av coworking och framtidens kontor.  
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur studien har utförts vad gäller litteraturstudie och kvalitativ 
studie, för att samla in relevant teori och empiri som syftar till att svara på studiens 
problemformuleringar.  
 
Studien inleddes med att ta fram frågeställningar kopplade till fastighetsägarnas roll i 
coworking. För att få djupare kunskap kring studiens teoretiska grunder utfördes en 
litteraturstudie som innefattar följande delar; Kontorsmarknaden, Coworking och 
Framtidens arbetsplats. Vidare utfördes en kvalitativ studie för att få djupare kunskap 
kring studiens empiriska grunder. Intervjustudien resulterade i en diskussion kring 
rapportens huvudområden. Diskussionen baseras på författarnas tolkningar och 
reflektioner av insamlad data. 

2.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis ligger en omfattande litteraturundersökning till grund för studien. En väl 
genomförd litteraturstudie stödjer målet att bygga vidare på befintlig kunskap och minska 
risken att förbise redan gjorda lärdomar (Höst, Regnell & Runeson 2006). Under 
litteraturstudien har relevanta artiklar och skrifter studerats för att bygga upp en förståelse 
för ämnet coworking. Teorin som använts kommer främst från publicerade vetenskapliga 
artiklar. Inslag av teori har hämtats ur artiklar från fastighetsbranschen i form av rapporter, 
debattinlägg och hemsidor, vilka ansetts relevanta då de speglar den nuvarande debatten 
om ämnet eftersom ämnet är relativt nytt på den svenska marknaden. Även om denna teori 
till viss del kan vara vinklad, speglar den marknadens syn på coworking. Teoriunderlag 
som sammanställs under litteraturstudien ligger till grund för diskussion som förs i 
rapportens avslutande kapitel.  

2.2 Kvalitativ studie 

För att svara på frågeställningarna utfördes en kvalitativ studie. Syftet med denna är att 
öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar 
om ämnet (Ahrne & Svensson 2015). En kvalitativ studie valdes för att komma närmare 
ämnet som studeras och för att det skapar en bredare bild med fler nyanser och 
dimensioner än vad det går att få ut med en kvantitativ studie. Detta på grund av att en 



 
 

  

kvantitativ studie ofta innebär en begränsning på vilket sätt en fråga kan besvaras samt 
hur tvetydig eller motsägelsefull respondenten tillåts vara i sina svar. Med kvalitativ 
intervju tillåts frågorna att anpassas i ordningen de ställs för att eventuellt få ut fler svar 
från respondenten. Den som utför studien får en mer direkt kännedom om ämnet som 
studeras vilket ofta är en stor fördel, men samtidigt ställer det också högre krav på 
personen. Kvalitativ studie ställer högre krav på trovärdighet och generaliserbarhet än 
kvantitativ forskning som lutar sig mot omfattande statistik (Ahrne & Svensson 2015). 
 
Denna studie har sin grund i åtta semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer har en uppsättning frågor som stöd för intervjun, men ordningen och 
formuleringen av frågorna kan ändras efter vad intervjusituationen medger (Höst, Regnell 
& Runeson 2006).  Fem av åtta intervjuer skedde via personliga möten på respondenternas 
kontor i Stockholm och i Malmö, resterande intervjuer utfördes via telefon. Intervjuerna 
varade mellan 30 till 60 minuter och samtliga intervjuer spelades in för att sedermera 
kunna transkriberas. Analys av intervjuerna utfördes enligt Ahrne & Svensson (2015) som 
anser att det vanligaste tillvägagångssättet är att transkribera intervjuerna för att därefter 
analysera empiriskt material. Vidare analyserades empirin genom sortering, ordning och 
kategorisering av materialet för att finna svar på ställda frågeställningar (Ahrne & 
Svensson 2015).  

2.2.1 Intervjuprocess 

Studiens empiri bygger på en genomgående intervjuprocess där intervjuerna är utförda på 
ett semistrukturerat sätt. Urvalet av intervjupersonerna med tillhörande företag är 
handplockade genom en grundlig utarbetad process. I denna togs ett antal genomarbetade 
urvalskriterier fram för att till studien erhålla relevant data och erfarenhetsanknytningar. 
Fokus låg på att hitta personer med anknytning till dagens kontorsmarknad och att 
personen aktivt arbetar med att analysera den svenska kontorsmarknaden samt vad 
hyresgäster efterfrågar vid val av lokal. Personen ska följa med i nyhetstrender vad gäller 
fastigheter och kontor samt vara insatt i kontorskonceptet coworking. Personen i fråga ska 
även inneha en övergripande ledande position på företaget där denne är involverad och 
kan påverka företagets utveckling. 
 
I urvalsprocessen framtogs det kriterier vilka företag intervjupersonerna skulle arbeta på. 
För att få en bred och välgrundad empiri föll valet på att intervjuerna skulle innefatta några 
av Sveriges största fastighetsbolag, svenska växande coworking-aktörer samt analys- och 
rådgivningsföretag i fastighetsbranschen. Denna blandning av företag ansågs skapa en 
bred informationshämtning till studien. 
 
De fastighetsbolag som valdes ut för intervju redovisas i Tabell 1. För att utse lämpliga 
fastighetsbolag togs även här ett antal urvalskriterier fram. Eftersom studien riktar sig mot 
den svenska fastighetsmarknaden gjordes valet att det enbart skulle vara svenska 
fastighetsbolag. De skulle även inneha ledande position på den svenska 
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fastighetsmarknaden med fokus på kontor samt vara väletablerade i minst en av Sveriges 
storstadsregioner; Stockholm, Göteborg och Malmö. Utöver detta skulle de även via sina 
kanaler påvisa att de har uppmärksammat att kontorsmarknaden är inne i en förändring 
med avseende på flexibla kontorsutformningar. Samtidigt skulle de själva påvisa att de 
aktivt arbetar med att utveckla och erbjuda mer flexibilitet i sitt kontorsutbud för sina 
hyresgäster. 

Tabell  1.    
Intervjuade  fastighetsbolag.  

Fastighetsbolag Ort 
AMF Fastigheter Stockholm 
Castellum Stockholm 
Vasakronan Stockholm 
Vasakronan Malmö 

 
Förutom fastighetsbolag önskades det även information och erfarenheter från aktörer som 
är direkt verksamma på coworking-marknaden. Därmed beslutades det att etablerade 
coworking-aktörer skulle intervjuas i studien. De coworking-aktörer som intervjuades 
återfinns i Tabell 2. Vid urvalet av dessa gjordes ett liknande arbete med att ta fram ett 
antal urvalskriterier. Liknande vad gällde fastighetsbolagen skulle även coworking-
aktörerna vara svenska aktörer, detta på grund av att studien inriktar sig på den svenska 
fastighetsmarknaden. Coworking-aktörerna skulle ha en ledande position på coworking-
marknaden och vara etablerade i minst en av Sveriges storstadsregioner; Stockholm, 
Göteborg och Malmö. De skulle vara i tillväxtfas med en prognostiserad vidare stark 
tillväxt där de ser en fortsatt efterfrågan på företagets erbjudande och utbud av coworking-
kontor med tillhörande service och tjänster. Coworking-aktörerna ska även, likt 
fastighetsbolagen, via sina kanaler påvisa att de är uppmärksamma på hur dagens och 
framtidens kontorsmarknad kommer att te sig. 

Tabell  2.    
Intervjuade  coworking-aktörer. 

Coworking-aktör Ort 
Convendum Stockholm 
United Spaces Malmö 

 
Utöver fastighetsbolag och coworking-aktörer som är direkt verksamma på fastighets- och 
kontorsmarknaden eftersöktes ytterligare ett segment som inte är exponerade mot 
marknaden på samma sätt. Ett segment som är opartisk och inte konkurrerande med 
varken fastighetsbolag eller coworking-aktörer. Det blev lämpligt att ta in synpunkter, 
tankar och erfarenheter från företag som arbetar med företagsrådgivning och generella 
framtidsfrågor för fastighets- och kontorsmarknaden. Utifrån detta kriterium valdes två 
företag ut, vilka redovisas i Tabell 3. Även i denna urvalsprocess togs det fram ett antal 
urvalskriterier. Vid val av företag inom detta segment efterfrågades att företaget aktivt 
arbetar med omvärldsförändringar och framtidsfrågor gällande kontor, dess hyresgäster, 



 
 

  

arbetsmiljö och trender på kontorsmarknaden. Företaget behövde inte vara svenskt, vilket 
fastighetsbolagen och coworking-aktörerna hade som krav, istället efterfrågades det att 
företaget skulle känna till såväl den svenska fastighets- och kontorsmarknaden som den 
globala. 

Tabell  3.    
Intervjuade  analys-  och  rådgivningsföretag  inom  fastigheter.  

Rådgivningsföretag Ort 
Kairos Future Stockholm 
Cushman & Wakefield Stockholm 

 
Intervjuupplägg 
Intervjuunderlaget utformades efter tre huvudområden; Kontorsmarknaden, Coworking 
och Framtidens arbetsplats. Detta upplägg är likalydande inom samtliga genomförda 
intervjuer för att underlätta sammanställning av inkomna svar. Strukturen med tre 
huvudområden följer även rapportens uppbyggnad. Med liknande struktur presenteras det 
empiriska resultatet från intervjuerna i under kommande rubriker. 
 
Upplägget på intervjufrågorna är identiskt för samtliga intervjuer, dock kommer 
intervjufrågorna att skilja något beroende på vilken typ av företag och vilken roll 
intervjupersonen har. Exempel på intervjuunderlag återfinns i Bilaga 1.  
 
För att få en djupare förståelse för det studerade ämnet genomfördes även ett studiebesök 
på respektive aktörs coworking-kontor i samband med intervjuerna. Det genomfördes 
även ett besök på Vasakronans flexibla kontors-koncept Smart & Klart. Studiebesöken 
genomfördes för att ge författarna en bredare uppfattning om hur flexibla kontor kan 
utformas och varför de blivit så eftertraktade. 

2.3 Metodkritik 

Vald metodik för studien kan kritiseras på olika sätt. Eftersom inslag i teorin är hämtad 
från bransch- och nyhetsartiklar speglas ämnet överlag som positivt. Det ska tilläggas att 
det dock är så marknaden ser på ämnet för tillfället. Vidare består studien endast av en 
kvalitativ studie. En kvalitativ studie på åtta intervjuer speglar inte hela marknadens syn 
på ämnet. För att få en djupare förståelse för coworkings funktion på den svenska 
marknaden skulle studien med fördel kompletteras med fler intervjuer alternativt med 
kvantitativ studie. Vidare har den kvalitativa studien inte tagit hänsyn till 
hyresgästernas/brukarnas upplevelse av coworking och framtidens kontor. Eftersom 
intervjuunderlaget kopplat till fastighetsägare endast består av dem som etablerat någon 
typ av flexibla kontorslösningar och kommit i kontakt med coworking kan dessa också 
tänkas ha en positiv vinkling av ämnet, till skillnad mot de fastighetsägare som inte valt 
att utveckla denna typ av kontor. 
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3. Teori 

I följande kapitel behandlas studiens teori. Teorin är uppdelad enligt de tre 
huvudområdena; Kontorsmarknaden, Coworking och Framtidens arbetsplats.  

3.1 Kontorsmarknaden 

I kommande kapitel behandlas vilka olika typer av kontor som finns på 
kontorsmarknaden. Vidare beskrivs Sveriges nuvarande kontorsmarknad med avseende 
på hyresavtal, vakanser och hyresnivåer samt vilka de nya trenderna är på dagens 
kontorsmarknad. Avslutningsvis presenteras flexibla kontorstyper som börjat utgöra en 
större del av marknadens kontorsutbud samt de fastighetsbolag som breddat sitt utbud 
med flexibla kontor.  

3.1.1 Allmänt 

Kontorstyper 
Det finns idag ett flertal olika utformningar och typer av kontor på marknaden. 
Kontorstyperna kan även samexistera på många arbetsplatser. Respektive kontorstyp har 
sina för- och nackdelar och lämpligheten skiljer sig för olika arbetsuppgifter och 
arbetssätt. Genom att förstå de olika kontorstyperna och dess utformning kan 
skräddarsydda lokaler efter verksamheters specifika behov utformas (Toivanen 2015). 
 
Toivanen (2015) beskriver att kontorstyper kan särskiljas utifrån tre olika kännetecken; 
kontorets rumsliga egenskaper, kontorets användning samt kontorets läge. Kontorets 
planlösning kan i sin tur delas in i; cellkontor och öppna kontor. Cellkontor kan utformas 
för att antingen erbjuda ett enskilt kontorsrum för 1 person eller som ett delat kontorsrum 
för 2 eller 3 personer. Det öppna kontoret kan utformas som ett öppet kontorslandskap där 
antalet kan variera kraftigt mellan 4 till över 25 personer. Ett öppet kontor kan också 
utformas som ett aktivitetsbaserat kontor där de anställda vanligtvis inte har någon fast 
plats (Toivanen 2015). De olika kontorstyperna beskrivs mer utförligt och illustreras i 
nästkommande avsnitt. 
 
  



 
 

  

Cellkontor 

a)   Enskilt rum 
Det enskilda kontorsrummet möjliggör ett självständigt och koncentrerat arbete för 
brukarna genom att störande ljud stängs ute. Denna kontorstyp skapar förutsättningar för 
ett mer självständigt arbete samtidigt som det genererar färre spontana möten och 
kontaktmöjligheter för den som nyttjar det enskilda rummen på arbetsplatsen (Toivanen 
2015). 
 

b)   Delat rum 
Kontorstypen delat rum kan beskrivas som ett större kontorsrum vilket kan nyttjas av 2 
till 3 personer. Personer med kontorsplats i ett delat rum har vanligtvis likartade 
arbetsuppgifter och arbetar ofta i team. Deras platser är ofta fritt placerade i rummet. Det 
delade kontorsrummet är också vanligt att använda vid platsbrist på arbetsplatsen 
(Toivanen 2015). 
 
Öppna kontor 

a)   Öppet kontorslandskap 
Kontorsplatserna i ett öppet kontorslandskap är fritt placerade i grupper, ofta med skärmar 
emellan för att minska buller och störande ljud vilket annars är vanliga problem i ett öppet 
landskap. Skärmarna skapar också en viss avskildhet för personerna. Denna kontorstyp 
lämpar sig väl för arbetsplatser där personerna arbetar individuellt med administrativa 
uppgifter samt där det på arbetsplatsen önskas möjlighet till kommunikation mellan 
medarbetarna. Det öppna landskapet skapar även förutsättningar för att enkelt klara av 
organisatoriska förändringar utan att behöva genomföra större ombyggnationer av 
verksamhetens kontorslokal. Det öppna kontorslandskapet varierar i olika storlekar; det 
lilla landskapet kännetecknas av att innehålla 4 till 9 kontorsplatser, det medelstora 10 till 
24 platser och det stora över 25 platser. Det medelstora kontorslandskapet är det vanligaste 
i Sverige medan det stora öppna landskapet är relativt ovanliga (Toivanen 2015). 
 

b)   Aktivitetsbaserat kontor 
Det aktivitetsbaserade kontoret erbjuder olika typer av platser för arbete. Det 
aktivitetsbaserade arbetssättet kan ha många olika utformningar, beroende på verksamhet 
(Kempe et al. 2016). Det som särskiljer denna kontorstyp är att brukarna inte har några 
egna fasta kontorsplatser, utan istället väljs det bland en mångfald av olika miljöer efter 
arbetsuppgiften som ska genomföras. Den vanligaste typen av ett aktivitetsbaserat kontor 
innehåller en variation av zonindelningar som fungerar för många olika sorters 
arbetsuppgifter. Ett vanligt upplägg är att zonerna är uppdelade på följande sätt; en zon 
där arbete i grupp och kommunikation lämpar sig, en annan zon för individuellt arbete 
samt en zon med platser för arbete som kräver avskildhet och koncentration (Toivanen 
2015). Det aktivitetsbaserade arbetssättet erbjuder en blandning av stora och små rum med 
olika typer av möblering. Rätt utformat visar sig denna typ av kontor kunna öka 
medarbetarnas effektivitet, kreativitet och välbefinnande på arbetsplatsen (Kempe et al. 
2016). 
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Ett aktivitetsbaserat kontor dimensioneras ofta för 75 procent av verksamhetens anställda. 
Därför lämpar sig denna kontorstyp mer för verksamheter där medarbetarna till viss del 
av sin arbetstid arbetar på andra platser än på huvudkontoret. Kontorstypen har vanligtvis 
begränsat med förvaringsutrymme vilket förutsätter att verksamheten till stor del arbetar 
papperslöst (Toivanen 2015). 
 
Den aktivitetsbaserade arbetsplatsen har under de senaste åren varit en tydlig trend vad 
gäller kontorsutformning. En trend som enligt Boman et al. (2016) inte har slagit igenom 
på bred front i Sverige. I dagens Sverige arbetar cirka 4 procent i en aktivitetsbaserad 
miljö, enligt en undersökning som Boman et al. (2016) genomfört. Undersökningen visar 
också att vid inkludering av kontor med öppet kontorslandskap med möjlighet att välja 
kontorsplats för dagen, så arbetar 8 procent av Sveriges kontorsarbetare på en 
aktivitetsbaserad arbetsplats (Ibid.). 
 

c)   Flexkontor 
Toivanen (2015) beskriver kontorstypen flexkontor som, vad gäller utformningen, ganska 
snarlik det öppna kontorslandskapet. I flexkontoret har brukarna inga fasta kontorsplatser 
vilket även liknar det aktivitetsbaserade kontoret. Brukarna har möjlighet att förvara sina 
personliga och arbetsrelaterade tillhörigheter i gemensamma förvaringsutrymmen i 
särskilda skåp. Vid koncentrationskrävande arbetsuppgifter erbjuder flexkontor vanligtvis 
reserv-rum vilka fungerar som mindre kontor för att kunna prata ostört i telefon eller 
fokusera på arbete (Ibid.). 

Kontorstypernas lämplighet 
De olika kontorstyperna och deras lämplighet har analyserats närmare. Toivanen (2015) 
anser att cellkontor och flexkontor skapar bäst förutsättningar för produktivitet i arbetet 
samt bidrar till bäst hälsa för brukarna. Samtidigt visar det medelstora kontorslandskapet 
vara den kontorstyp som ger sämst förutsättningar för detta. Toivanen (2015) förtydligar 
att kontorets utformning och möblernas placering har stor betydelse för brukarnas 
arbetsprestationer. Studier visar att anställda har en viss tendens att föredra avskildhet vid 
sitt arbete snarare än öppenhet. Anledningen till detta är att ljudmiljön tenderar att vara 
bättre i enskilda rum än i öppna kontorslandskap vilket gör det lättare att koncentrera sig 
på sin arbetsuppgift. Toivanen (2015) lyfter att det som kan störa brukarnas koncentration 
i öppna landskap är att möjligheten till sociala interaktioner ständigt finns där samt att 
många tenderar att fokusera på att upprätthålla sitt utseende för sina kollegor. 
 
Forskare inom kontorsutformningar rekommenderar att koncentrationskrävande arbete 
och uppgifter löses bäst i enskilda kontorsrum och bör inte utföras i öppna 
kontorslandskap. De påpekar också att inflytande över sitt egna arbete skapar välmående 
samt produktivitet hos individer och personal vilket förespråkar användandet av 
flexkontor framför det öppna landskapet. För det öppna landskapet finns det flera 
undersökningar som påvisar belastningar och nackdelar kopplat till en hälsosam personal. 
De visar sig känna ett lägre inflytande över sitt egna arbete, mer utsatthet av buller samt 
brist på avskildhet, detta gäller särskilt medelstora kontorslandskap (Toivanen 2015). 



 
 

  

Kontoret har enligt Boman et al. (2016) utvecklats till att fungera som en konkurrensfördel 
för företag. Kontoret ska utgöra navet i ett företags verksamhet och fungera som ett 
hjälpmedel för att tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för medarbetarna att arbeta, 
leverera och skapa på bästa tänkbara sätt. I traditionella kontor som det öppna landskapet 
med fasta arbetsplatser och begränsade digitala arbetssätt finns inte dessa förutsättningar 
menar Boman et al. (2016). 

Hyresavtal för lokaler 
Vad gäller avtalsform vid lokal styr hyreslagen 3§. I lagen bestäms många av 
hyresreglerna och i övrigt gäller avtalsfrihet vilket ger parterna, hyresgäst och 
fastighetsägare, stor frihet att i avtalet tillsammans komma överens om vilka regler som 
ska gälla vid lokaluthyrning. Vidare finns det i hyreslagen bestämmelser på vissa 
minimitider när det gäller uppsägning (Objektvision 2018). Minimitid innebär en 
uppsägningstid på nio månader om inget annat förhandlats. Hyresavtal för lokaler träffas 
i allmänhet på bestämd tid med tre års hyrestid och förlängningstid. Anledningen till detta 
är i båda parters intresse då hyreslagen begär att hyrestiden skall vara minst tre år för att 
hyran skall få indexregleras (Lagen 2018). Normalt är att hyresavtal i Sverige varierar 
mellan tre till fem års kontraktstid (Objektvision 2018).  

Kontorsflytt 
En kontorsflytt eller ett utvecklande av en ny arbetsplats för en organisation medför 
påtagliga investeringar och ofta även förändringar för verksamheten. Att genomgå en 
kontorsflytt kan innebära oro och stress för organisationens anställda. Toivanen (2015) 
menar att det är fördelaktigt att involvera personalen vid utformningen av det nya kontoret 
för att förhindra stress som i sin tur genererar en oproduktiv personal. 
 
Genom Toivanens (2015) studie framkommer det att företag som ska flytta till nya 
kontorslokaler vanligtvis fattar beslut som ligger i företagets linje i tiden och allt för lite 
för framtiden. Företagets nya kontor bör fungera under en längre tid framöver för att 
hjälpa till att uppfylla företagets visioner och målsättningar. Därför bör kontoren vara 
utformade på ett sådant sätt där företag klarar av förändringar inom verksamheten, 
organisationsmässigt och arbetsmässigt (Ibid.). 

Yta per anställd 
Yta per anställd beror till stor del på vilken slags planlösning lokalen har. Det finns inga 
generella regler för hur många kvadratmeter som krävs per arbetsplats. Generella riktlinjer 
säger däremot att ett kontorsrum för en person inte bör vara mindre än 8 till 10 
kvadratmeter. Vidare bör öppna kontor vara cirka 15 till 20 kvadratmeter per anställd, 
denna yta inkluderar kommunikationsytor. För att räkna med övriga utrymmen som 
mötesrum, förråd och personalutrymmen gäller cirka 25 kvadratmeter per anställd. Här 
ska det även tilläggas att om verksamheten kräver fler eller större konferensrum ökar ytan 
per anställd (Krantz 2017). Det mest effektiva sättet att minska ytan är att ingen anställd 
har en privat plats, utan att hela kontorsytan är delad inom företaget (Miller 2014). För 
aktivitetsbaserat kontor, tillika mer yteffektivt, kan ytan komma ner till 10 till 13 
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kvadratmeter per anställd (Krantz 2017). Enligt Green (2014) har genomsnittet på yta per 
anställd sjunkit från 20 kvadratmeter under år 2010 till prognostiserade 14 kvadratmeter 
under år 2017. 
 
Digitaliseringen påverkar också i sin tur användandet av lokalen. Den bidrar till att 
kontorsägare kan använda sina ytor mer effektivt vilket medför till att kontorsyta per 
anställd minskar. Att tätheten på kontoren ökar skapar behov av att kunna vistas på andra 
platser. Dessa andra platser behövs främst för stora sällskap och tillfälliga arbeten. Det 
ställer krav på att platser utanför arbetet kan komma att möjliggöra detta i högre 
utsträckning (Kairos Future 2017). 

3.1.2 Sveriges kontorsmarknad 

Fastighetsmarknaden i Sverige drivs av en stark konjunktur och låga räntor. Den svenska 
kontorsmarknaden präglas av en mycket hög efterfrågan på kontor och lokaler samtidigt 
som det råder låga vakanser och en stark hyrestillväxt. Det råder också ett ökat tryck från 
utvecklingen av flexibla kontor i form av coworking och en etableringsökning av 
coworking-aktörer vilket påverkar dagens kontorsmarknad (JLL 2018a).  
 
Kontorsmarknaden i Stockholm beskrivs i dagsläget som glödhet, med följd av 
framstående brist på kontor. Enligt undersökningar som redovisas i Workplace Stockholm 
(2018) uppger 56 procent av undersökta företag i Stockholm att de är i behov av att 
nyanställa personal de kommande åren samtidigt som de har det väldigt svårt att hitta 
passande lokaler för att matcha företagets tillväxt. Rapporten visar också att en tredjedel 
av deltagande företag är i behov av eller kan tänka sig att byta kontor redan idag, där den 
främsta anledningen är att de vuxit ur den befintliga kontorslokalen (Nordlander 2018b).  
 
När det i en stad sker en kombination av rekordhöga hyror och låga vakanser på 
kontorsmarknaden finns det risk att stadens utveckling stagnerar. Företag hämmas 
exempelvis av en sådan situation genom att de får avstå från att nyanställa personal på 
grund av platsbrist. Andra tänkbara scenarion vid en sådan situation är att internationella 
företag som egentligen planerar att etablera sig i staden istället väljer att etablera sig i en 
annan stad eller till och med ett annat land. Dessa scenarion skulle slå hårt mot såväl 
staden som Sverige menar Nordlander (2018c). 

3.1.2.1 Hyresnivåer 
Efterfrågan på kontor är idag oerhört stor, framförallt i Stockholmsregionen. 
Kombinationen av ett litet utbud och hög efterfrågan har trissat upp hyresnivåerna 
markant menar Eriksson & Krumlinde (2018). Resultatet av detta har lett till att 
Stockholms hyresnivåer ökar snabbast i hela Europa, hyresnivåerna på kontor har ökat 
med nästan 13 procent under året 2017 (Nordlander 2018c). Stockholm har idag bland 
Europas högsta hyror på kontorsytor, enbart London, Paris och Zürich innehar högre 
hyresnivåer (Borg 2018). Enligt prognoser som har gjorts inom Stockholms 



 
 

  

kontorsmarknad talas det för att hyresnivåerna kommer att ligga kvar på dagens höga nivå 
eller till och med öka de närmaste åren (Eriksson & Krumlinde 2018). 
  
Hyresuppgången har förutom i Stockholm även varit hög i Sveriges andra och tredje 
största stad; Göteborg och Malmö. Även om de inte har ökat i samma grad som i 
Stockholm är de på väg att gå förbi nivåerna i andra europeiska storstäder som 
Köpenhamn, Berlin, Stuttgart och Bryssel (Borg 2018).  
 
I Tabell 4a-c redovisas en jämförelse av hyresnivåerna i Sveriges tre största städer; 
Stockholm, Göteborg och Malmö.  I Stockholm CBD har den primära hyran för 
kontorslokaler ökat under lång tid och uppskattas idag till 7 300 kronor per kvadratmeter, 
även om hyror kring 8 500 kronor per kvadratmeter förekommer på vissa ställen. Dessa 
höga hyresnivåer har drivit på hyresgäster att söka sig utanför CBD efter nya 
kontorslokaler på andra delmarknader (JLL 2018b).  
 
Det låga utbudet av kontor i centrala lägen har drivit upp hyresnivåerna på kontor även i 
Göteborg. I Göteborg CBD har hyresnivåerna årligen stigit med 3 procent till dagens 
hyresnivåer kring 3 300 kronor per kvadratmeter. Hyresnivåerna i Göteborgs innerstad 
har även drivits på under flera år, dessa har årligen ökat cirka 8 procent och ligger idag 
kring 2 600 kronor per kvadratmeter (JLL 2018b).  
 
I Malmö och närliggande områden har det under ett antal års tid skapats ett större utbud 
av kontor vilket varsamt kommer börja dämpa Malmös hyresnivåer som över tid har varit 
uppåtgående. I Malmö CBD har hyresnivåerna årligen stigit med tolv procent, upp mot 2 
800 kronor per kvadratmeter, även hyror kring 3 000 kronor per kvadratmeter har 
påträffats (JLL 2018b).  

Tabell  4a.    
Stockholms  vakans-  och  hyresnivåer  under  Q1  2018  (JLL  2018b).  

Del av Stockholm Vakansgrad (%) Hyresnivå (SEK/kvm) 
Stockholm CBD 2,0 7 300 
Stockholm innerstad 3,9 4 800 

Tabell  4b.    
Göteborgs  vakans-  och  hyresnivåer  under  Q1  2018  (JLL  2018b).  

Del av Göteborg Vakansgrad (%) Hyresnivå (SEK/kvm) 
Göteborg CBD 3,1 3 300 
Göteborg innerstad 3,4 2 600 

Tabell  4c.    
Malmös  vakans-  och  hyresnivåer  under  Q1  2018  (JLL  2018b).  

Del av Malmö Vakansgrad (%) Hyresnivå (SEK/kvm) 
Malmö CBD 5,7 2 800 
Malmö innerstad 11,1 2 500 
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3.1.2.2 Vakanser 
Sveriges vakanser på kontor är historiskt sett mycket låga, framförallt i storstäderna. 
Stockholms vakansnivåer är idag till och med så låga att man behöver gå tillbaka 20 år i 
tiden, till millennieskiftet och IT-bubblan för att hitta liknande vakansnivåer (Borg 2018). 
Enligt mätningar som genomförts under året 2018 ligger vakansgraden i Stockholm CBD 
under 2 procent, så lågt som på 1,5 procent på sina ställen (JLL 2018b). Att vakanserna i 
Stockholm är så låga som ynka 2 procent är mycket ovanligt, det är hela 5 procent lägre 
än hur en normal vakansgrad brukar se ut (Nordlander 2018c). Motsvarande siffra i 
Göteborg CBD ligger kring 4 procent. Vakanserna i Göteborg har fortsatt att sjunka och 
ligger idag på de lägsta nivåerna på över 10 år. Inom området Lindholmen i Göteborg 
ligger vakansgraden till och med under 1 procent (JLL 2018b). Till skillnad från 
Stockholm har det i Göteborg börjat byggas en större mängd kontor vilket talar för en mer 
sund tillväxt på Göteborgs kontorsmarknad framöver (Eriksson & Krumlinde 2018). 
Samtidigt ligger den generella vakansgraden i Malmö kring 7,7 procent medan den i 
Malmö CBD ligger kring 5,7 procent (JLL 2018b). 
 
Allt för låga vakanser är inte att föredra då det skapar hinder och svårigheter för 
fastighetsägare att vid behov alltid kunna erbjuda sina hyresgäster nya lokaler eller 
ersättningslokaler. För låga vakanser kan därmed vara till nackdel då fastighetsägare 
riskerar att tappa både befintliga som nya hyresgäster (Norrman 2017). 
 
Orsaker till rådande vakanser  

Orsaken till de låga vakanserna på kontorsmarknaden beror på en rad olika faktorer menar 
Borg (2018). Framförallt handlar det om tre betydande faktorer. Den mest betydande 
orsaken är den goda ekonomiska tillväxten som råder i Sverige och övriga världen. Den 
svenska ekonomin har bland annat drivits på av gynnsamma omständigheter i form av 
befolkningstillväxt, låga räntor och en mycket framgångsrik tech-sektor, vilket i sin tur 
har drivit på efterfrågan på kontorsytor (Borg 2018). 
 
En annan betydande orsak är att utbudet av kontor i centrala lägen inte har ökat i den takt 
som krävts för att möta efterfrågan. I Stockholm är de centrala delarna i stort sett 
färdigbyggda. Det råder brist på byggbar mark samtidigt som det finns restriktioner för 
påbyggnader på höjden av befintliga fastigheter. Detta sätter stora begränsningar för att 
kunna addera ytor med kontor i centrala Stockholm (Borg 2018). 
 
Ytterligare en betydande faktor till de låga vakanserna grundar sig i det höga trycket och 
betydelsen av att arbeta i kontor i centralt belägna områden. Framförallt är det centrala 
läget med närhet till kommunikation, service och stadsliv ett konkurrensmedel gentemot 
andra företag för att attrahera specialister och ny talangfull personal (Borg 2018). Det har 
skapats ett ökat fokus på företagets medarbetare, såväl som att rekrytera dem, behålla dem 
och att skapa engagemang hos dem. Hyresgästernas stora engagemang för sina anställda 
är även det en anledning till att efterfrågan på kontor i centrala lägen är så stor. I 
Stockholm säger nio av tio företag att det centrala läget är viktigt för att kunna rekrytera 



 
 

  

kompetens, vilket också är en anledning som driver på de höga hyrorna (Björkman 2018; 
Ohlsson 2018).  
  
Med avseende på dessa betydande orsaker till Sveriges storstäders låga vakanser blir 
utvecklingen och lösningen av flexibla arbetsplatser i form av kontorshotell och 
coworking allt viktigare och avgörande. Med hjälp av flexibla kontorslösningar sänks 
antalet kvadratmeter per arbetsplats och anställd. Detta gör att ett företag har möjlighet att 
betala en högre hyra per kvadratmeter utan att den totala kostnaden för arbetsplatsen 
faktiskt ökar (Borg 2018). 

3.1.2.3 Tydliga trender  
Genom undersökningar på hyresgästsidan kan det fastställas att den traditionella 
kontorslokalen med tillhörande hyresavtal i mångt och mycket inte längre är tillräckligt 
attraktivt i sig. Undersökningar visar att det allt mer efterfrågas lokaler som ligger i 
områden med liv och rörelse även efter normala arbetstider och under en stor del av 
dygnet. Kontorslokalerna ska gärna ha en inredning och design som skapar en 
hemmakänsla för hyresgästen samtidigt som den ska återspegla verksamheten och 
förstärka dess identitet och varumärke (Eriksson & Krumlinde 2018; Ohlsson 2018). 
 
Med teknikens utveckling kan vi idag arbeta var som helst och på grund av detta är det 
många som hävdar att kontorets tid är på väg att dö ut. Boman et al. (2016) menar istället 
att kontoret spelar en ännu större och viktigare roll idag än vad det tidigare har gjort. 
Kontorets syfte är idag att skapa en mötesplats, en samlingspunkt, för människor där man 
träffas för att skapa, producera och socialiseras med varandra. Enligt Boman et al. (2016) 
är ett bra kontor en hubb där människor möts och samlas, ett bra kontor erbjuder en 
mångfald av miljöer att arbeta i samtidigt som alla nödvändiga verktyg och system finns 
tillgodo för att underlätta arbetet (Ibid.). 
 
Det ställs även allt större vikt vid medarbetarnas välmående genom att kontorslokalen ska 
ha ett bra inneklimat samt ge möjligheter till träning, serveringar och utrymmen för event. 
Allt fler hyresgäster och fastighetsägare intresserar sig också mer för miljöfrågor genom 
gröna hyresavtal, cykelparkering framför bilparkering och laddningsstationer till elbilar i 
kontorslokalens fastighet (Eriksson & Krumlinde 2018). Hyresgästernas efterfrågan och 
krav har även spridit sig utanför fastighetens gränser, i form av faciliteter som underlättar 
en möjlig arbetspendling samt stimulerande gatumiljöer med caféer och folkliv (Ohlsson 
2018). 
 
Gällande hyreskontrakt efterfrågas det och ställs mer krav på högre flexibilitet. Många 
små och medelstora företag har svårt att sia om sin framtid och efterfrågar därför en större 
flexibilitet i avseende på hyrestid. Med dagens höga hyror är det helt enkelt för dyrt att 
hyra lokal med plats för möjlig framtida tillväxt (Ohlsson 2018). En operativ chef på ett 
app-bolag menar att deras största utmaning för att kunna växa är att fastighetsägarna är 
för traditionella i sin tanke att företag måste binda sig i tre till fem år, se 3.1 
Kontorsmarknaden, Hyresavtal för lokaler. Denne menar också att tre år är för lång tid för 
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deras typ av företag och att de inte har råd att överdimensionera lokalen för att säkra hur 
många de kan vara inom bolaget om tre år (Björkman 2018). Problematiken har gjort att 
några fastighetsägare har börjat erbjuda nyckelfärdiga lokaler på kortare flexibla 
kontraktstider (Ohlsson 2018). 
 
Många hyresgäster har även tröttnat på att läsa hyreskontrakt med tiotals sidor med 
juridiskt krångliga formuleringar och vill istället se mer kundanpassade och gärna digitala 
lösningar av dessa. Eriksson & Krumlinde (2018) ser att fastighetsbranschen är i en 
förändring mot att bli mer kundnära och konsumentorienterad för att bland annat kunna 
erbjuda och implementera enklare metoder för att teckna hyresavtal.  
 
Sammantaget står det klart att kontorsmarknaden står inför ett ökat intresse av flexibla 
kontorslösningar och aktivitetsbaserade arbetsplatser. Som ett svar på det ökade intresset 
av flexibilitet har trenden coworking vuxit sig allt starkare (Norrman 2017). 

3.1.3 Flexibla kontor 

Dagens arbetssätt har blivit mer flexibelt och rörligt där arbete på distans inte är ovanligt. 
Kontoren har utvecklats till en betydelsefull mötesplats för företagare (Toivanen 2015). 
Efterfrågan på större flexibilitet på kontorsmarknaden har bidragit till att flexibla kontor 
i form av kontorshotell, coworking-kontor och kontorshubbar vuxit fram. Nedan följer en 
kort beskrivning av respektive kontorsutformning.  
 
Kontorshotell 

Ett kontorshotell erbjuder vanligtvis, förutom kontorsplats, även möblemang och 
kontorsservice till en fast månadskostnad för hyresgästerna (Cityoffice 2018). Jämfört 
med traditionella kontor ingår det mesta som hyresgäster annars behöver köpas till, vilket 
förenklar det administrativa kring kontoret och tjänster för företaget. Hyresgäster delar 
kök, toaletter samt allmänna utrymmen och på de flesta kontorshotell finns även tillgång 
till mötes- och konferensrum (Pettersson 2015; Cityoffice 2018). Vad gäller avtalsform 
erbjuds det korta kontrakt och möjlighet till inflyttning och utflyttning med kort varsel. 
Det vanliga är att det betalas per arbetsplats och inte per yta. Denna typ av avtalsform 
förenklar för företaget att byta till ett större eller mindre kontor utefter hur det växer. För 
företag kan det också innebära en central adress som det inte annars haft råd med. 
Kontorshotell har kommit att bli en alltmer vanlig lösning för små och medelstora företag 
samt för nystartade företag eftersom det innebär en lägre risk på grund av dess flexibla 
avtalsform (Cityoffice 2018). Sammantaget kan kontorshotell sammanfattas erbjuda 
flexibilitet och service för hyresgästen. 
  
Coworking 

Coworking-kontor erbjuder, likt ett kontorshotell, fullt möblerat kontor med kontorsplats 
till en fast månadskostnad. Trots det skiljer sig coworking från de många kontorshotell 
som finns tillgängliga runt om i världen (Börjesson 2018a). Men att definiera och särskilja 



 
 

  

ett klassiskt kontorshotell från ett coworking-kontor kan verka svårt. Eftersom båda 
begreppen avser platser där företag kan hyra kontorsplatser eller rum, där hyresgäster 
delar kök, toaletter och allmänna utrymmen med flexibla avtal (Pettersson 2015). 
Börjesson (2016) menar på att kontorshotell erbjuder företag kontorsplatser med ofta, 
jämfört med coworking, mindre flexibla kontrakt som sträcker sig över längre tid 
(Börjesson 2018a). Vidare menar Kuljanin (2017) på att skillnaden mellan coworking och 
kontorshotell är mer kulturell än fysisk, och att skillnaden egentligen innebär värdeord 
som gemenskap och nätverkande. Dessa värdeord påverkar i sin tur både erbjudandet av 
service och utformningen av lokalerna (Kuljanin & Zachrisson 2017). Sammantaget kan 
coworking sammanfattas erbjuda ännu mer flexibilitet än kontorshotell, med en högre 
grad av service samt större möjlighet till nätverkande och kunskapsutbytande för 
kontorets hyresgäster. Ytterligare beskrivning av coworking-kontor finns att tillgå under 
rubrik 3.2 Coworking.  
 
Kontorshubbar 

Allt fler verksamheter förflyttar sig från storstädernas centrala delar där lokalhyrorna idag 
nått rekordnivåer för att undvika fastighetsanskaffningar och långtidsleasing. Istället har 
en global trend uppenbarat sig med satellitkontor, också kallat kontorshubbar, med 
kortsiktiga hyreskontrakt (Regus u.å.). Genom dessa kontor kan individer och anställda 
välja att arbeta nära kunder samt inom pendlingsavstånd eller tillväxtmarknader. Data 
visar att lokalt utplacerade kontor även möjliggör att lokal arbetskraft behålls inom 
företaget (Ibid.). Exempel på utformning av en kontorshub är en coworking-hub som är 
placerade i förorter, liknande de som finns i city. Dessa coworking-hubbar kan fungera 
likt kontorshubbar som individer och medarbetare i förorten kan vara medlemmar i för att 
slippa belasta stadens infrastruktur och pendla till kontoret i city och istället arbeta eller 
hålla sitt möte i en kontorshub (Gullers 2018). Svensson (2017) beskriver en kontorshub 
vara likt ett coworking-kontor där arbete sker i grupp men ändå individuellt. 
Kontorshubben är en plats likt ett café som ger en känsla av att man inte arbetar tillägger 
Svensson (2017).  
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3.1.4 Svenska fastighetsbolag med flexibilitet 

Den ökade efterfrågan på flexibla kontorslösningar har nått den svenska marknaden och 
även de svenska fastighetsbolagen har blivit medvetna. Detta har drivit på och inspirerat 
bolagen att skapa mer öppna samt flexibla kontorsutformningar och i sin tur erbjuda egna 
lösningar på flexibla kontor till sina kunder (Green 2014). Fastighetsägare som idag har 
utvecklat flexibla kontor är bland annat AMF Fastigheter, Castellum, Klövern och 
Vasakronan, samtliga med olika strategier och utformningar.  
 
AMF Fastigheter  

AMF Fastigheter är ett av Sveriges största 
fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd 
värderat till drygt 64 miljarder kronor. 
Fastigheterna består av totalt 36 
kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. AMF fastigheter är ett helägt 
dotterbolag till pensionsbolaget AMF vars främsta syfte är att bidra till stabil avkastning 
för AMF:s sparare (AMF Fastigheter 2018a; AMF Fastigheter 2018b). 
 
Visionen för AMF Fastigheter är att skapa stadsrum där människor vill vara. Detta gör de 
genom att såväl utveckla som att förvalta kontor och handelsplatser. Den marknad AMF 
Fastigheter är mest fokuserade på är Stockholmsmarknaden (AMF Fastigheter 2018b). 
AMF Fastigheter vill göra saker annorlunda som skapar värde för individer och företag 
för att påverka samhällets utveckling positivt. För att göra detta försöker AMF Fastigheter 
vara beredda på framtidens efterfrågan genom att försöka ligga steget före (Ibid.). 
 
AMF ser att det finns ett behov av mer flexibla förhållningssätt till kontorslokaler. För att 
möta dagens och framtidens efterfrågan på flexibilitet har AMF Fastigheter tillsammans 
med Epicenter skapat ett startup-centrum för teknikföretag i centrala Stockholm 
(Goldberg 2015). Epicenter startade år 2015 och är ett samarbete mellan AMF Fastigheter, 
kunskaps- och eventbolaget SIME och entreprenörs- och innovationskonsulterna Result 
(AMF Fastigheter 2018c). Idag förfogar Epicenter över en yta hos AMF Fastigheter på 30 
000 kvadratmeter och har över 4 000 medlemmar (Bergström 2018). 
 
Epicenter är utformat likt ett kontorshotell där företag erbjuds ett medlemskap snarare än 
ett hyresavtal. Men utöver vad ett kontorshotell tillhandahåller, erbjuder Epicenter 
förutom tillgång till lokal även regelbundna aktiviteter och föreläsningar samt tillgång till 
konferens- och möteslokaler med mera för sina medlemmar. Epicenter vänder sig dels till 
digitala tillväxtbolag, men också till storbolag. Epicenters lokaler erbjuder såväl 
kontorsplatser som nätverksfrämjande mötesplatser där såväl små- som stora företag kan 
mötas och jobba sida vid sida (Goldberg 2015). Vid utvärdering ett år efter invigningen 
år 2015 kunde det konstateras att Epicenter har varit en lyckad satsning med ett flertal 
utmärkelser och priser med avseende på såväl innovation som kontorsmiljö. AMF 
Fastigheters vd uttalade sig om att Epicenter har skapat mer än en klassisk arbetsplats med 
tak och fyra väggar (AMF Fastigheter 2018d). 

Figur  1.    
AMF  Fastigheter  logotyp  (AMF  Fastigheter  2018a).  



 
 

  

Castellum 
Castellum är ett av Sveriges största 
börsnoterade fastighetsbolag med ett 
fastighetsvärde på 84 miljarder kronor 
(Castellum 2018a). Castellum är verksamma i ett 
tjugotal städer, koncentrerat till tillväxtregioner i 
Sverige samt i Köpenhamn och Helsingfors. Castellum äger och utvecklar fastigheter 
inom det kommersiella beståndet, med fokus på kontor, men även inom 
samhällsfastigheter, logistik, butik och lätt industri. Företaget har som mål att med närhet 
till kund, innovation och kompetens skapa framgångsrika och hållbara arbetsplatser 
(Castellum 2018b).  
 
Med önskan att skapa framgångsrika arbetsplatser utvecklar Castellum just nu ett eget 
koncept inom den flexibla kontorslösningen coworking, vilket kommer att lanseras under 
första kvartalet år 2019 (Roos 2018). Företagets vd förklarar satsningen som ett svar på 
efterfrågan om flexibilitet som ökar vad gäller arbetsformer, lokaler och avtal (SvD 
Näringsliv 2018). Castellum har sett att en stor del av deras nyuthyrningar under 2018 har 
varit till just coworking. Castellums vd förklarar vidare att de som fastighetsbolag måste 
ta ställning till hur de ska vara med på denna trend eller inte och där har Castellum beslutat 
sig för att satsa fullt ut (Roos 2018). Vd:n tillägger att ett eget koncept med möjlighet till 
nätverkande sociala funktioner mellan hyresgäster är ett naturligt steg att ta. Först ut blir 
Stockholm och Göteborg på centrala lägen, med tanken att senare lansera konceptet i fler 
städer. Konceptet innebär en digital plattform för kontor och tjänster som sammanför 
kunderna i de nordiska länder Castellum är verksamma i (Ibid.; Nordlander 2018a). 
 
Klövern 
Klövern är ett svenskt fastighetsbolag med ett 
fastighetsvärde på drygt 46 miljarder kronor 
fördelat på 400 fastigheter. Klövern fokuserar 
på att erbjuda sina hyresgäster attraktiva lokaler i starka regionstäder över hela Sverige 
såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, men även i Köpenhamn. De erbjuder och 
utvecklar både kommersiella lokaler och bostäder. De har som vision att skapa attraktiva 
miljöer för såväl framtidens företag som boende. Den huvudsakliga inriktningen ligger 
främst mot kontor men erbjudandet av kommersiella lokaler sträcker sig även mot vård, 
utbildning, detaljhandel och logistik (Klövern 2018a; Klövern 2018b). 
 
Klöverns vd beskriver bolagets visioner genom att poängtera vikten av att vara en stor 
fastighetsägare som har möjlighet att erbjuda kunden flexibla kontorslösningar, både i 
form av varierande storlek samt i skräddarsydda ytor. Klöverns ambition är att ligga steget 
före när det gäller att erbjuda kunden den optimala arbetsplatsen (Klövern 2018b). Utifrån 
Klöverns visioner och ambitioner med att möta kundens efterfrågan på optimala flexibla 
arbetsplatser, utvecklades ett nytt kontorskoncept inom bolaget. Under året 2014 
lanserade Klövern en verksamhet inom kontorshotell under varumärket First Office 

Figur  2.    
Castellum  logotyp  (Castellum  2018a). 

Figur  3.    
Klövern  logotyp  (Klövern  2018a). 
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(Klövern 2017). First Office erbjuder effektiva flexibla kontorshotell för hyresgäster som 
önskar arbetsplatser med tillgång till mötesplatser i en trevlig och inspirerande atmosfär. 
Hyresgästen har möjlighet att hyra ett eller flera kontorsrum i en omgivning bland andra 
företagare, främst småföretagare (Klövern 2018c). First Office är rikstäckande och finns 
i 12 städer med totalt 62 kontorshotell (First Office 2018). 
 
Vasakronan 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag 
med ett fastighetsbestånd värderat till 134 
miljarder kronor. Fokus ligger på att äga, 
utveckla och förvalta kontors- och butiksfastigheter i Sveriges storstadsregioner; 
Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund (Vasakronan 2018a). En av 
Vasakronans centrala strategier är att kontinuerligt utveckla det befintliga 
fastighetsbeståndet för att hela tiden uppfylla marknadens och hyresgästernas efterfrågan. 
Målsättningen är att vara det givna förstahandsalternativet för alla som söker lokaler 
(Vasakronan 2018b). Utifrån denna strategi har Vasakronan utvecklat ett flexibelt 
kontorskoncept vid namnet Smart & Klart, vilket bygger på att hyresgäster ska kunna hyra 
ett kontor som redan är färdigt att flytta in i. Genom Smart & Klart kan en hyresgäst med 
kort varsel erhålla ett inrett och möblerat kontor med tillgång till allt vad en arbetsplats 
behöver, exempelvis IT, kaffe och nödvändig teknisk utrustning. Konceptet erbjuder 
flexibla hyresavtal och anpassningsbara avtalstider för att erbjuda ett mycket lättrörligt 
och anpassningsbart kontor (Vasakronan 2018c). De flexibla avtalen är utformade på ett 
sådant sätt för att göra det så enkelt som möjligt för hyresgästen. Avtalen är lätta att förstå 
och kan signeras digitalt (Vasakronan 2018d).  
  

Figur  4.    
Vasakronan  logotyp  (Vasakronan  2018a). 



 
 

  

3.2 Coworking 

I detta kapitel skildras kontorskonceptet coworking med utmärkande drag och vilka 
faktorer som har drivit på dess utveckling. Kapitlet behandlar även coworkings för- och 
nackdelar, sett ur både ett hyresvärd- och ett hyresgästperspektiv. Vidare avhandlas en 
omvärldsanalys av fenomenet där såväl den svenska som den globala marknadens 
framväxt och efterfrågan redogörs. Avslutningsvis presenteras framgångsfaktorer och 
riktlinjer som en aktör bör beakta vi utformningen av ett coworking.  

3.2.1 Konceptet  

Kontorskonceptet coworking innehar ett flertal säregna egenskaper jämfört med tidigare 
beskrivna traditionella kontorstyper. I detta kapitel kommer dessa att beskrivas närmare 
tillsammans med hur dess marknad har utvecklats både globalt och nationellt sett. 
 
Utformning 

Coworking är ett kontorskoncept som innebär ett nytt sätt att arbeta. Coworking är en 
kontorslösning där flera företag delar på en kontorsyta (Börjesson 2018a). Genom 
coworking-kontor optimeras användandet av fastigheternas lokalytor, och som medlem 
betalar man endast för mötes- och konferensrum vid behov (United Spaces 2018c). 
Ytterligare skillnad mot en traditionell kontorslokal är att coworking erbjuder kontorsplats 
till företag i alla storlekar och branscher, inte bara till specifika företag vilket är vanligt i 
traditionella lokaler (Green 2014).  
 
Vanligtvis är det nischade coworking-aktörer som erbjuder kontor i form av coworking. 
Dessa hyr en lokal från en fastighetsägare genom ett traditionellt hyresavtal och utformar 
sedan lokalen till coworking. Därefter hyrs kontorsplatser ut till hyresgäster i form av en 
andrahandsuthyrning till de som efterfrågar att arbeta i ett coworking (Green 2014). 
 
Nätverkande 

Att dela ett kontor med andra företag skapar möjlighet till nätverkande och ett bredare 
kontaktnät med möjliga samarbetspartners. Coworking-kontor är designade för att skapa 
en produktiv och nätverksgynnande atmosfär (Coworker 2018). Coworking-miljöer 
uppmuntrar företag och personer från olika branscher till möten, samarbeten samt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Miljöerna skapar förutsättningar för företagare att 
snabbare finna lösningar på problem samt främjar företagens tillväxt. För att skapa en 
samarbetsvillig och tillmötesgående stämning på coworking-kontoren arrangerar 
aktörerna olika sorters aktiviteter och föreläsningar för medlemsföretagen (Börjesson 
2018a). 
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Flexibilitet 

Kontoren erbjuder flexibilitet i form av att medlemsföretag har möjlighet att nyttja flera 
olika typer av kontorsplatser, såsom privata kontorsrum, öppna kontorslandskap och 
lounger för mer avslappnat arbete. Utöver kontorsplatserna erbjuds även gemensamma 
ytor som lunch- och fikarum samt bokningsbara mötes- och konferensrum (Börjesson 
2018a). Coworking-aktörer erbjuder ofta en bemannad reception med en eller flera 
anställda som agerar värd. Dessa är ansvariga för ytan samt ser till att all teknisk utrustning 
fungerar (Kojo & Nenonen 2016). De stora coworking-aktörerna skapar ibland ytterligare 
flexibilitet för medlemsföretagen genom att äga coworking-ytor i andra städer och länder, 
vilka är tillgängliga för medlemsföretagen (Börjesson 2018a). 
 
Ett medlemskap på ett coworking-kontor ger även tillgång till kontorsyta med fullt 
möblerade och utrustade arbetsplatser, dygnet runt. Aktören förser kontoret med allt från 
trådlöst nätverk, kaffemaskin, skrivare och mötesrum. Genom detta erbjudande behöver 
medlemsföretag inte investera i kontorsmöbler och material till ett eget kontorsutrymme. 
Flexibiliteten ett coworking-kontor erbjuder gör det enkelt för företag att skala upp eller 
ner medlemskapets storlek beroende på hur utvecklingen av företaget går (Börjesson 
2018a). 
 
Börjesson (2018a) gör en liknelse gällande medlemskap mellan coworking och 
gymanläggningar genom följande citat: 

”Coworking-erbjudandet är precis som att gå till gymmet och träna idag – det finns olika 
inriktningar som passar olika individers-, verksamheters- eller avdelningars behov vid olika 
tidpunkter.” 

 
Avtalsform 

Det som framför allt skiljer ett coworking-kontor mot ett traditionellt kontor är att 
medlemmarna inte tecknar långa hyresavtal med långa uppsägningstider för kontorsytan 
(Börjesson 2018a; Green 2014). Istället tecknas ett medlemskap för att nyttja kontorsytan 
och dess arbetsplatser (Börjesson 2018a). Hyresavtalen möjliggör ett mycket flexibelt 
avtal genom att hyresgäster kan hyra kontorsplatser dag-, vecko- eller månadsvis (Seo et 
al. 2017). Denna typ av erbjudande möjliggör bland annat att startups som ofta har en 
osäker framtid och företag med en mindre ekonomi samt låg kreditvärdighet att få 
möjlighet att hyra kontor för sin verksamhet. Utbudet av korta hyresavtal möjliggör även 
att företag kan hyra in sig i ett kontor för en kort period under ett specifikt projekt (Green 
2014).  
 
Vidare behöver hyresgäster som önskar få tillgång till en kontorsplats vanligtvis inte 
uppfylla några särskilda krav som fastighetsbolag annars kräver vid uthyrning av en 
traditionell kontorslokal. Det som krävs är någon form av medlemskap, men några större 
resurser, kreditvärdighet eller långa åtaganden är kriterier som hyresgästen vanligen inte 



 
 

  

behöver uppfylla. Detta gör coworking attraktivt för framförallt startups och 
småföretagare (Green 2014).  

3.2.2 Ekonomiskt pådrivande faktorer  

Ekonomiska faktorer som drivit på coworking och dess forcerade tillväxt beror till stor 
del av den nya förändrade ekonomin som breddar ut sig globalt. Den nya ekonomin kan 
skildras genom begreppen Delningsekonomi och Gig-ekonomi vilka beskrivs närmare i 
kommande stycken. 

3.2.2.1 Delningsekonomi 
Delningsekonomin, även kallad plattformsekonomi, har kommit att möjliggöra nya typer 
av affärsmodeller (Bouncken & Reuschl 2016). Detta syns tydligt inom flera olika 
branscher där bolag skapar affärsmodeller genom att nyttja andras tillgångar. Exempelvis 
äger världens största taxibolag Uber själva inga bilar, världens mest populära 
medieföretag Facebook skapar inget eget innehåll, världens mest värdefulla butik Alibaba 
har inget eget lager och världens största hotellföretag AirBnB äger heller inga fastigheter 
(Goodwin 2015). Detta visar att delningsekonomin har vuxit sig stark inom många olika 
branscher och likväl som att människor har börjat dela semesterbostäder och bilar med 
varandra så kommer de att börja dela kontor, kunskaper och idéer med varandra (United 
Spaces 2018c). 
  
Trots att begreppet delningsekonomi är förhållandevis nytt i den svenska ordboken, från 
år 2015, har tio procent av Sveriges befolkning använt en tjänst inom den så kallade 
delningsekonomin under de två senaste åren. Oxford Dictionaries, engelskt lexikon som 
ges ut av Oxford University Press, definierar begreppet delningsekonomi på följande sätt 
(Regeringen 2018):  

”Ett ekonomiskt system där tillgångar eller tjänster delas mellan privatpersoner, med eller 
utan ersättning, ofta med hjälp av internet.” 

 
Vidare beskrivs delningsekonomi som delande av underutnyttjade resurser, såsom 
lägenheter som annars står tomma, verktyg eller bilar som inte används och 
arbetskapacitet som annars inte kommer till nytta (Regeringskansliet 2017). Enligt 
Nationalencyklopedin (2018) definieras delningsekonomi på följande sätt: 

”Ett samlingsnamn på aktiviteter som syftar till minskad resursåtgång genom effektivare 
kapacitetsutnyttjande såsom delning av tillgång till varor och tjänster.” 

 
Delningsekonomi kan även beskrivas som entreprenörskap i mikroformat. 
Delningsekonomin möjliggör att den vanliga människan enkelt kan starta eget företag i 
liten skala genom att med sina kunskaper, tid och tillgångar kunna skapa en egen 
affärsverksamhet. Exempel på mindre, enkla affärsverksamheter den vanliga människan 
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kan skapa är marknadsföring och försäljning av ägodelar via digitala kanaler, agera 
hundvakt, hjälpa till med läxläsning och så vidare (SEB 2016a). 
 
Delningsekonomi kan även ge vinningar med avseende på mer delande och mindre 
ägande då konsumtionen minskar och bidrar på långsiktighet till en bättre, mer hållbar 
miljö och utveckling. Exempel på delningsekonomi som ger både ekonomiska och 
miljömässiga fördelar är delade bilpooler vilka ger upphov till ett minskat totalt antal bilar 
minskar och därmed de utsläpp dessa bidrar med (Bouncken & Reuschl 2016).  
 
Coworking stämmer väl in på definitionen av delningsekonomi. Dels eftersom coworking 
ger tillgång till delade fysiska tillgångar, såsom kontor, konferenslokaler och caféer men 
även genom delning av immateriella tillgångar i form av information och kunskap 
(Bouncken & Reuschl 2016). Enligt Kempe et al. (2016) handlar delningsekonomi inte 
bara om att dela lokaler och fysiska resurser. Det handlar också om att dela information 
och kunskap med varandra, vilket Bouncken & Reuschl (2016) också syftar på.  
 
Delningsekonomin är en pådrivande faktor av den nya arbetsmarknaden som ofta 
förknippas med gig-ekonomin, vilken förklaras härnäst (Insightlab 2015). 

3.2.2.2 Gig-ekonomi 
Ytterligare orsak till att coworking växer som fenomen på kontorsmarknaden är på grund 
av förändringar på arbetsmarknaden där traditionella fasta anställningar ersätts av 
tillfälliga jobb utförda av konsulter och frilansare, som också går under namnet gigare. 
Gig-ekonomi är ett samlingsbegrepp för den nya flexibla arbetsmarknaden menar 
McKinsey & Company (2016). Trenden visar att allt fler tar tillfälliga gig istället för en 
tillsvidareanställning. Det blir vanligare att företag har börjat använda sig av 
projektanställningar, vikariat, interimslösningar och bemanningsföretag för att inte 
behöva låsa in sig i fasta anställningar (SEB 2016b). År 2016 utgjorde gigarna cirka 20 
procent av arbetsmarknaden i Sverige och enligt prognosen fortsätter de att växa. Trenden 
är tydlig, gig-ekonomin håller på att etablera sig stark i Sverige (SEB 2016b; Insightlab 
2015). Lyfts blicken globalt är det idag omkring 162 miljoner människor i Europa och 
USA som använder någon typ av gig-ekonomi för försörjning, och andelen spås öka 
(McKinsey & Company 2016). Gig-ekonomin har drivit på förändringen av företags 
tänkta långsiktighet med anställda mot att mer anställa efter matchning där man 
koncentrerar sig på att hitta rätt person till en specifik arbetsuppgift här och nu. Trots att 
arbetsmarknaden har börjat gå ifrån den traditionella tillsvidareanställningen är det värt 
att nämna att marknaden än så länge i största mån fortfarande designad efter denna typ av 
anställning (SEB 2016b). 
 
Drivkrafter bakom den nya ekonomin kommer dels från globaliseringen och 
digitaliseringen, vilka gör hela gig-ekonomin möjlig. Digitaliseringen gör att gigare kan 
utföra sitt arbete utan att ha tillgång till företagets lokaler eller datorer. Internet fungerar 
också som en perfekt mötesplats för affärer och marknadsföring (Insightlab 2015). En 
annan pådrivande faktor är de förändrade beteendena från både arbetare och från kunder 
vad gäller flexibilitet och känslan av att känna sig fri. Allt fler har börjat driva eget företag 



 
 

  

till följd av ovannämnda faktorer, vilket också har drivit på den nya gig-ekonomin (SEB 
2016b).  
 
Gig-ekonomin och den nya arbetsmarknaden är bara i sin början och kommer framåt sett 
att växa och breddas ut alltmera över såväl Sverige som övriga världen (SEB 2016b).  

3.2.3 Efterfrågan  

Efterfrågan på coworking har utvecklats från att främst attrahera mindre företag och 
startups till att idag även vara attraktivt för större företag. Stora företag har insett 
fördelarna som coworking medför (DTZ 2014). Små och medelstora företag har ofta ett 
större behov av flexibilitet än stora företag. De behöver vanligtvis mer frekvent växa eller 
minska sin verksamhet med kortare varsel än vad stora företag behöver. Långa hyresavtal 
gör det svårt för små och medelstora företag att göra snabba förändringar i verksamheten 
(Nordlander 2018b). Enligt Nordlander (2018b) belyser många små och medelstora 
företag att det är viktigt att sitta i centralt belägna områden eller ha närhet till sina kunder. 
Att hitta kontorslokaler på attraktiva adresser i Sverige är inte lätt, och framförallt inte 
lokaler som har rätt förutsättningar som företag letar efter. Detta har idag blivit ett stort 
problem för företag som letar efter en passande kontorslokal (Convendum 2018). Den 
stora utmaningen för dessa företag är att det finns begränsat med lokaler av den typen och 
med rätt förutsättningar i framförallt centrala Stockholm, se rubrik 3.1.1 Sveriges 
Kontorsmarknad. Lösningen att möta de små och medelstora företagens efterfrågan och 
nyckeln till den rådande kontorsbristen är enligt Nordlander (2018b) uppkomsten av de 
flexibla kontorstyperna som coworking.  
 
Razin (2016) diskuterar vad som händer när ett litet företag har växt sig för stort för att 
kunna ta del av coworking. Detta företag skulle antagligen efterfråga ett kontor med 
traditionellt hyresavtal, vilket gör att coworking kan ses som en inkubator för framtida 
traditionella hyresgäster (Ibid.). 
 
Som tidigare nämnt är det inte enbart mindre företag och startups som lockas av 
coworking. Utvecklingschef på JLL, ett tjänsteföretag inriktat på fastigheter och 
investeringar, påpekar att det globalt sett är många medelstora och stora bolag som söker 
sig till coworking. Flera medelstora eller stora företag hyr idag in sig på en coworking-
yta på en central adress som fungerar som en hub för företagets personal och där möten 
med kunder kan äga rum. Det är inte ovanligt att de har en hub på en central adress 
samtidigt som företagets huvudkontor ligger på en plats med lägre kvadratmeterpriser 
(Karlsson 2018b). Även stora väletablerade företag såsom Dell, General Electric och 
Bank of America väljer att etablera sig i liknande kontorslösningar. Företaget Microsoft 
är ett exempel på ett stort företag som har utnyttjat coworking-kontor för att dra nytta av 
coworking-konceptets fördelar. År 2016 gav Microsoft 30 procent av sina New York-
anställda tillgång till coworking-aktören WeWork:s kontor. WeWork är idag världens 
största coworking-aktör och förklaras mer ingående senare i teorin under rubrik 3.2.7 
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Coworking-aktörer, WeWork. Idag arbetar nästan en tredjedel av WeWork:s 250 000 
medlemmar på företag med fler än 1 000 anställda (Börjesson 2018a). För några kan det 
vara en möjlighet att testa en ny marknad utan att en stor investering behöver genomföras 
och utan att behöva lägga mycket tid på att hitta lokal. Stora företag kan också se positiv 
vinning av att sitta tillsammans med startups, som ett sätt att attrahera och behålla talanger 
till och inom bolaget (Miller 2018).  Även Green (2014) menar att stora etablerade företag 
ser en möjlighet att rekrytera kvalificerade medarbetare genom att ha tillgång till 
coworking-kontor.  

3.2.4 För- och nackdelar  

Fördelar 

Sammanfattningsvis kan hyresgästen se fördelar med coworking i form av dess 
utformning, nätverksgynnande atmosfär, flexibilitet samt avtalsform. Coworking-miljöer 
uppmuntrar företag och individer från olika branscher till möten, samarbeten samt 
kunskaps- och erfarenhetsutbyten vilka alla är faktorer som kan främja ett företags tillväxt 
(Coworker 2018). Flexibiliteten bidrar med fördelen att företag med enkelhet kan skala 
upp eller skala ned sin yta genom att coworking erbjuder olika typer av kontorsplatser. 
Det finns även coworking-aktörer som erbjuder ytterligare flexibilitet genom att äga 
coworking-kontor i flera städer och länder. Detta möjliggör att medlemsföretag kan nyttja 
och arbeta på coworking-kontor i en annan stad eller i ett annat land vilket är fördelaktigt 
för individer och anställda som är på resande fot (Börjesson 2018a). Vidare erbjuder 
coworking ett medlemskap med korta avtalstider jämfört med fastighetsbolag som ofta 
erbjuder långa hyresavtal och långa uppsägningstider för kontorsytan (Börjesson 2018a; 
Green 2014). För mer ingående beskrivning av fördelarna för hyresgästen se rubrik 3.2.1 
Coworking-konceptet.  
 
Fördelarna för en fastighetsägare ses emellertid som mindre uppenbara eftersom ett 
traditionellt långt hyreskontrakt fastställer en säker inkomstkälla. Likväl lyfter Miller 
(2018) att det även finns fördelar för fastighetsägare med coworking. En fördel är att 
coworking har visat sig kunna skapa nya intäkter för fastighetsägaren. 
Förvaltningsmässigt kan det ge högre nyttjandegrad av uthyrbar yta då även svåra 
utrymmen kan nyttjas och hyras ut, vilket kan ge ökade hyresintäkter (Ibid.). En 
coworking-yta skapar ytterligare värde på ytor som i traditionella kontor inte benämns 
som lokalarea, exempelvis korridorer och hisshallar vilket skapar en differens mellan 
bruttoarea och lokalarea (Börjesson 2018a). Coworking-ytor är tätare och mer yteffektiva 
än traditionella lokalytor och nyttjar generellt ytorna mer effektivt än vad kontorshotell 
gör (Björkman & Carlsson 2018; Miller 2018). Den genomsnittliga coworking-ytan kan 
ge upp emot två till tre gånger mer intäkt per kvadratmeter än en traditionell kontorsyta 
menar Miller (2018). Detta kan jämföras med den traditionella kontorsytan som har en 
yta på 14–20 kvadratmeter per anställd (Green 2014), se mer under rubrik 3.1 
Kontorsmarknaden, Yta per anställd. WeWork har visat att kontorsyta kan minskas till 
sju kvadratmeter per anställd (WeWork 2018). Samtidigt lyfter Börjesson (2018a) i sin 



 
 

  

tur att det finns coworking-aktör som har visat att ytan kan minskas till fem kvadratmeter 
per anställd.  
 
Vidare går kontorsmarknaden från att yta betraktas som en produkt till att mer betraktas 
som en tjänst vilket kan skapa möjligheter för fastighetsägaren. Möjligheter skapas i form 
av att kunna öka värdet på fastigheter och lokaler genom att addera produkter och tjänster 
till ytan. Coworking kan ses som ett sätt att utveckla sin affärsmodell då det även är ett 
sätt att erbjuda vad hyresgästen efterfrågar vad gäller ökade krav på flexibilitet (Börjesson 
2018a; Toivanen 2015).  
 
Vd:n för en svensk väletablerad coworking-aktör menar att deras närvaro i fastigheterna 
ökar servicegraden för hela fastigheten i form av tillgång till konferenscenter, lounge och 
kompletterande kontorslokaler för de övriga hyresgästerna (Björkman & Carlsson 2018). 
Den amerikanska aktören WeWork håller med om att coworking höjer servicegraden som 
i sin tur också höjer värdet på fastigheten. WeWork menar att i 29 byggnader, som sålts 
efter att deras ytor implementerats, har värdet ökats med en faktor på 1,7 (WeWork 2018). 
Det har även registrerats att bolag i intilliggande lokaler nära coworking-kontor kan dra 
affärsmässiga fördelar av att vara inhysta i samma lokaler, speciellt med liknande bolag 
(Nordlander 2018a). 
 
Nackdelar 

Trots konceptets många fördelar för hyresgästen är det även av vikt att nämna 
nackdelarna. För denne anses företagskulturen vara en av de främsta faktorerna till att de 
väljer att avstå från att arbeta i ett coworking. Många företag uttrycker att de riskerar att 
tappa sin företagskultur genom coworking. Dock finns det en rad företag som är trygga 
och tillbakalutade i sin företagskultur och saknar på så sätt inspiration och anledning till 
coworking. Sådana företag kan emellertid gynnas av just coworking för att få en 
nytändning inom företaget (Börjesson 2018a).  
 
Även om tillväxten på kontorsytor för coworking just nu är enorm finns en motvikt. När 
det handlar om stora företag med många anställda finns det nackdelar med coworking i 
form av att deras varumärke och sammanhållning kan påverkas negativt. Att inrätta sin 
verksamhet i ett coworking ökar också risken att företagets personal upptäcks och 
rekryteras av andra företag som arbetar på coworking-kontoret (Hellekant 2018). Enligt 
affärsutvecklare på ett stort svenskt fastighetsbolag odlas varumärke bäst bakom egen dörr 
(Nordlander 2018a). 
 
Flexibla och aktivitetsbaserade kontor där möten och interaktion ska främjas mellan 
företag och individer sägs ofta ska kunna bidra till en ökad effektivitet och trivsel på 
arbetsplatsen. Däremot menar Borg (2018) att det knappt finns några seriösa studier som 
kan styrka detta. Istället finns det enligt Borg (2018) en hel del studier som visar på 
motsatsen. Exempelvis visar en studie från universitetet Harvard att den direkta 
mötesinteraktionen, ansikte mot ansikte, faktiskt minskar i flexibla och aktivitetsbaserade 
kontor (Ibid.).  
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Följder vid ekonomisk nedgång 

Det råder delade meningar om hur en ekonomisk nedgång skulle påverka coworking. I 
tidningen The Independent uttalade sig en fastighetsanalytiker att affärsmodellen är bra, 
men att många aktörer har tagit på sig allt för många avtal under högkonjunktur i USA 
och att de nu kan se svängningar när ekonomin ändras (Sargent 2016). Razin (2016) menar 
också att även om coworking är populärt nu är det inte säkert hur det skulle komma att 
klara en ekonomisk nedgång. En sådan nedgång skulle tänkas påverka frilansare och 
startups i form av sämre tider vilket innebär att bekvämligheter som arbetsplats 
bortprioriteras (Razin 2016).  
 
Bland typiska coworking-medlemmar tillhör småföretagen ofta segmenten teknik, reklam 
och media vilket gör att coworking-aktörernas kunder inte direkt är diversifierat. 
Dessutom tillhör 27 procent av USA:s coworking-medlemmar IT-branschen vilket 
betyder att om startup-bubblan skulle spricka kan det slå hårt mot coworking. För att 
coworking ska fortsätta fungera behövs en jämn nivå på hyresgäster från olika branscher 
(Razin 2016). Det har också visat sig att den tekniska världen är sårbar då tusentals 
uppsägningar skett på företag som Microsoft, Nokia, Intel och IBM. Alltså är det svårt att 
veta hur coworking skulle klara en ekonomisk nedgång. En uthyrningschef på ett stort 
fastighetsbolag i USA uttalade sig på följande sätt om coworking (Razin 2016):  

”När ekonomin är bra så är det bra. Men när ekonomin är svag är det lika med trubbel.” 

 
Trots att några anser att en ekonomisk nedgång skulle vara en nackdel för konceptet, finns 
det även dem som anser det motsatta. Miller (2018) menar att coworking skulle kunna 
klara en ekonomisk nedgång bättre än en traditionell kontorsyta. Enligt denne är 
lågkonjunkturen år 2008, vilken orsakade att många företag minskade i storlek, delvis 
förklaringen för ökningen av coworking. Detta eftersom delade kontorsutrymmen är tätare 
i antal hyresgäster än ett vanligt kontor (Miller 2018). Börjesson (2018a) delar denna 
uppfattning och tror att en ekonomisk sättning skulle medföra att coworking-kontor 
snarare skapar fler fördelar än nackdelar för hyresgästen. Vid en finansiell kris vill många 
företag ha högre flexibilitet kopplat till sina hyreskontrakt. Medlemskap i ett coworking-
kontor för företagets anställda skapar en flexibel säkerhet för medlemsföretagen genom 
att de utnyttjar sina resurser mer effektivt. Medlemskap med korta bindningstider gör det 
enklare att skala ner på verksamheten. Coworking medför också motsvarande fördelar vid 
en ekonomisk tillväxt. Då företag växer är det lätt för företaget att skala upp 
organisationen (Börjesson 2018a). 
  



 
 

  

3.2.5 Kategorier av coworking  

Coworking-kontor kan delas upp i olika typer och det finns flera exempel på indelningar. 
Enligt Green (2014) kan coworking delas in i tre olika kategorier; Exekutiv-, 
Entreprenöriell- och Kreativ coworking. Uppdelningarna beror på att många aktörer 
definierar coworking olika samt att det skiljer sig hur mycket aktörerna engagerar sig i att 
skapa nätverkande medlemmarna emellan (Spinuzzi 2012).   
 
Exekutiv coworking  

Exekutiva coworking-kontor fokuserar mindre på nätverkande och informationsutbyte 
mellan hyresgäster, och fokuserar mer på att effektivt utnyttja kontorsytan för att 
maximera uthyrningen av antalet kontorsplatser. Denna sortens coworking-kontor 
fokuserar mest på och lämpar sig väl för affärsresenärer (Green 2014). Sammantaget 
erbjuder denna typ av coworking snarare ytor än tjänster till sina hyresgäster (Spinuzzi 
2012).  
 
Entreprenöriell coworking  

Den Entreprenöriella coworking-typen är den snabbast växande. Till denna kategori hör 
bland annat coworking-aktören WeWork, vilken blivit marknadsledande inom denna 
kategori i såväl storlek som antal kontor. De flesta aktörerna inom denna kategori erbjuder 
utöver kontorsplats, vilket Exekutiv coworking enbart erbjuder, även föreläsningar, 
workshops, nätverkande samt företagsservice för att främja kunskapsutbyte, samarbeten 
och skapa en energisk företagskultur. Genom att erbjuda detta större utbud har coworking-
aktörer kunnat erhålla en högre inkomst då de utöver hyra även kan ta ut avgifter för 
evenemangen som erbjuds. Aktörer som erbjuder entreprenöriella coworking-kontor 
anser, förutom serviceutbudet, även att kontorets läge är av stor betydelse (Green 2014). 
Denna typ av kontor är lämpad för företag som vill arbeta i en nätverkande atmosfär, 
vilket ett Exekutiv coworking-kontor inte fokuserar på att erbjuda. På dessa ytor främjas 
diskussioner och interaktion mellan medlemmarna (Spinuzzi 2012). 
 
Kreativ coworking 

Marknaden för Kreativ coworking är den minst etablerade av coworking-typerna. Dessa 
coworking-ytor tillgodoses ofta för individer, snarare än hela företag, som använder ytan 
till arbete som berör kreativa syften (Green 2014). Syftet med denna typ är att inte bara få 
företagen att interagera med varandra, utan även att få dem att samarbeta. Aktörerna ser 
att deras medlemmar önskar vara en del av en gemenskap med likasinnade, med vilka de 
kan dela idéer och utveckla relationer (Spinuzzi 2012).  
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3.2.6 Omvärldsanalys  

3.2.6.1 Världsmarknaden 
Det första officiella coworking-kontoret formades i San Francisco år 2005 av Brad 
Neuberg. Brad arbetade till stor del hemifrån som en effekt av brist på kontorsmöjligheter 
för ensamföretagare i staden. Att arbeta hemifrån ansåg Brad var improduktivt och ensamt 
på grund av avsaknaden av social interaktion med andra personer och företagare. För att 
komma ifrån isolerande hemarbete startade han en ny sorts kontorsutformning med 
namnet Coworking. Efter dess har namnet coworking blivit ett modeord och ett innovativt 
arbetssätt (Capdevila 2015; Seo et al. 2017). Coworking-fenomenet spred sig snabbt i 
Silicon Valley, ett av världens största IT-centra i San Francisco, och idag klassas 
coworking som dagens moderna kontorstyp (Convendum 2018). 
 
Coworking har sedan 2005 globalt sett ökat markant. Ökningen har främst skett i USA, 
Storbritannien och Österrike vilka i nuläget innehar den största marknaden (Sargent 
2016). Vidare är centrala London tätast av kontorstypen, då 21 procent av all kontorsyta 
bestod av coworking i slutet av år 2017 och utvecklingen visar sig nu även ta fart i andra 
regionala städer i Storbritannien (Cushman & Wakefield 2018a). Framfarten av 
coworking sker även i Indien, Brasilien och Malaysia, länder där coworking idag växer 
som snabbast. Därefter följer länder som Kina, Tyskland, Mexiko, Frankrike och Turkiet 
framväxten (Sargent 2016). Enligt Sargent (2016) såg fördelningen av världens 
coworking-utbud under år 2016 ut enligt Figur 5: 

 

Figur  5.    
Fördelning  av  världens  coworking-utbud  under  år  2016  (Sargent  2016). 



 
 

  

Trots att Asien står för en relativt låg andel ska det tilläggas att framväxten är väldigt stark 
i framförallt den kinesiska staden Hong Kong, som ligger på en andra plats som stad efter 
New York i antalet coworking-kontor (Sargent 2016).  
 
Global tillväxt 

Fenomenet coworking är idag starkt växande och har spridit sig över hela världen (Seo et 
al. 2017). Från att det år 2007 totalt fanns 14 registrerade coworking-kontor har de fram 
till år 2018 vuxit till mer än 17 000 kontor runt om i världen. Denna siffra prognostiseras 
att fram till år 2022 växa till över 30 000 coworking-kontor, se Figur 6 (Börjesson 2018a). 
 

 
 
 

Coworking har framförallt spridits till regioner och städer där marknaden är rik på tech-
bolag, som exempelvis New York. Coworking-kontor lämpar sig bäst i stora urbana 
områden på grund av fastigheters och lokalers höga kostnader. Ytterligare anledning är 
att det för startups och småföretagare kan vara svårt att hitta tillgängliga småskaliga 
lokaler i storstäder där dessa typer av företag oftast är etablerade, vilket gör coworking-
kontor än mer eftertraktat där. Spridningen av kontorstypen har under det senaste 
decenniet ökat explosionsartat (Green 2014). Tjänsteföretaget JLL har genomfört en 
undersökning om världens flexibla kontorslösningar och undersökningen visar globalt sett 
att öppnandet av coworking-ytor har ökat som mest under år 2018. I jämförelse med år 
2017 har det skett en ökning med nära 30 procent av antalet nyöppnade coworking-ytor 
av coworking-aktörer (Karlsson 2018b). Denna utveckling sker i ett betydligt högre tempo 
jämfört med tidigare kontorstyper. Enligt prognosen för utvecklingen av ytorna borde det 
idag, år 2018, arbeta minst en miljon personer i coworking-kontor (Leclercq-
Vandelannoitte & Isaac 2016). Andra mätningar visar att det i slutet av 2018 kommer 

Figur  6.    
Antal  coworking-kontor  globalt,  historiskt  och  prognostiserat  (Börjesson  2018a). 
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arbeta 1,7 miljoner personer i coworking. Detta betyder att utvecklingen gått ännu fortare 
än vad som prognostiserats år 2016 (Miller 2018).  
Det höga tempot i utvecklingen av coworking gör den till en av de snabbast växande 
sektorerna i den kommersiella fastighetsmarknaden (Sargent 2016). Men det finns dock 
tendenser, främst i USA och Storbritannien, där coworking-marknaden har börjat att visa 
tecken på mognad. Men vad gäller mindre städer och tillväxtmarknader fördubblas och 
även tredubblas efterfrågan på coworking (Sargent 2016). 
 
Det ska tilläggas att även om spridningen av coworking skett i ett högt tempo står den 
fortfarande bara för ungefär 1 procent av världens kontorsyta. Likväl är coworking en 
viktig trend med betydelse för ägare, investerare och hyresgäster (Sargent 2016). 
Utvecklingen pekar på att allt fler företagare ansluter sig till denna typ av arbets- och 
kontorsplats (Seo et al. 2017). Enligt JLL:s globala undersökningar utgör renodlade 
coworking-ytor nästan 1 procent av alla flexibla kontorsytor i Stockholm. Vid en 
jämförelse med hur det ser ut i Amsterdam utgör coworking-ytorna cirka 4,5 procent 
(Karlsson 2018b). 

3.2.6.2 Sverigemarknaden 
Än så länge är coworking relativt ovanligt i Sverige jämfört med de mer coworking-täta 
länderna USA, Kina, Storbritannien och Tyskland (Börjesson 2018a). 
 
Stockholm, följt av Göteborg och Malmö är de städer i Sverige där coworking främst har 
etablerats. I Sverige finns ett flertal coworking-aktörer etablerade där United Spaces och 
Convendum är bland de största, vilka presenteras under rubrik 3.2.7 Coworking-aktörer. 
Dessa har i år, 2018, tillsammans över 180 000 kvadratmeter coworking-yta i Stockholm. 
I Figur 7 syns det tydligt att Stockholms coworking-yta har ökat kraftigt sedan mätningen 
år 2011 då coworking-ytan endast uppgick till cirka 30 000 kvadratmeter (Börjesson 
2018a). 
 



 
 

  

 
 

 
På kontorsmarknaden i Malmö har fastighetsägaren idag börjat märka av en bristande 
efterfrågan på större kontorslokaler i de centrala delarna av staden. Trots den märkbara 
effekten av minskad efterfrågan byggs det ändå relativt mycket kontor i den stora 
storleken. Den minskade efterfrågan kan göra det svårare för fastighetsutvecklare att 
genomföra kontorsprojekt framöver på grund av att det ofta krävs en större ankarhyresgäst 
som kan gå in och ta en stor yta i kontorsfastigheten (Nordlander 2018a). Transaktionschef 
på Croisette, konsultföretag inom fastighetsbranschen, ger sin bild av marknaden och 
uttrycker sig med att det framöver kan bli tuffare att hyra ut större kontorslokaler och att 
uthyrare måste bli mer lyhörda på vad kunderna verkligen efterfrågar innan man startar 
nya kontorsprojekt. Troligen är tiden förbi när fastighetsutvecklare bygger ett kontorshus 
med 10 lokaler på 1 000 kvadratmeter och hyr ut dem utan problem. Idag krävs det att 
större anpassning av marknadens efterfrågan på mer flexibla kontor i varierande storlekar. 
I Malmö finns det ett enormt behov av mindre lokaler, exempelvis i storlekar kring 150 
till 300 kvadratmeter, tillägger transaktionschefen (Nordlander 2018a). 
 
Enligt studier som redovisas i rapporten Workplace Stockholm 2018 uppger bara hälften 
av tillfrågade företag att de känner till kontorskonceptet coworking. Men kännedomen 
växer allt mer med expansionen av coworking-kontor runt om i Sverige. Begreppet 
coworking spås vara välkänt redan inom fem år och utgöra en allt större del av 
kontorsmarknaden (Nordlander 2018b). 
  

Figur  7.    
Coworking-yta  i  Stockholm  (Börjesson  2018a). 
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3.2.7 Coworking-aktörer 

Det finns idag en hel uppsjö av coworking-aktörer runt om i världen, såväl mindre som 
större. En av de största aktörerna är WeWork som framförallt är verksamt i USA men 
också väletablerade runt om i Europa (Sargent 2016; Sivac 2018). I New York finns också 
exempel på fastighetsägare som själva har gått in i marknaden och driver sina egna 
coworking-ytor (Green 2014).  
 
Även i Sverige har olika coworking-aktörer vuxit fram och allt fler coworking-aktörer 
etablerar sig på den svenska kontorsmarknaden (Karlsson 2018b). Ledande coworking-
aktörer inom den svenska marknaden är United Spaces och Convendum som under de 
senaste åren tagit allt större marknadsandelar på den svenska marknaden (Bergström 
2018). Nedan följer en redovisning av de mest omtalade aktörerna. 
 
WeWork 

WeWork är idag den största aktören i världen inom 
coworking. Företaget grundades år 2010 och startade sitt 
första coworking-kontor på Manhattan i New York. 
Sedan dess har företaget expanderat runt om i världen och finns idag etablerad i 74 länder. 
WeWork växer fortfarande i en hög takt (Börjesson 2018a). Enligt WeWork (2018) har 
företaget fler än 290 000 användare och har totalt sett ungefär 280 coworking-kontor runt 
om i världen. WeWork har en sammanlagd coworking-yta på över 1 miljon kvadratmeter 
och är värderat till 230 miljarder kronor (Börjesson 2018a).  
 
WeWork anses vara det mest omtalade företaget inom coworking och har lyckats bli den 
största privata hyresvärden för kontorsfastigheter i London på bara några år. Att WeWork 
anses vara det mest omtalade coworking-företaget kanske inte är så konstigt då de under 
de senaste sex åren tagit mer lokalyta i London än något annat företag, endast kommunen 
innehar mer yta i centrala London (Cushman & Wakefield 2018a; Börjesson 2018a).  
 
WeWork erbjuder en plattform där företag kan mötas, utöka sina nätverk och där kreativa 
samarbeten kan uppstå. Utöver kontorsplatser i delade och enskilda utrymmen erbjuder 
WeWork sina medlemmar en rad olika tjänster och aktiviteter i form av bland annat 
lunchföreläsningar, språkkurser och yogalektioner. Det breda utbudet av aktiviteter har 
som ambition att frambringa kunskapstillväxt och ett välbefinnande hos 
medlemsföretagen (Sivac 2018). För nyttjande av WeWork:s coworking-ytor krävs det 
att som företag få ett godkännande om medlemskap från WeWork. Detta tillvägagångssätt 
brukas för att medlemsföretagen ska upprätthålla en viss standard (Miller 2018). WeWork 
uttrycker själva att deras medlemmar främst är entreprenörer, frilansare och startups men 
att företagssegmentet stora företag är den snabbast växande kundgruppen samt att de ser 
det som positivt att ha en mix av olika företag (Karlsson 2018a).  
 
  

Figur  8.    
WeWork  logotyp  (WeWork  2018). 



 
 

  

Under våren 2019 etablerar sig WeWork på den svenska marknaden med två lokaler i 
centrala Stockholm med plats för över 1 000 medlemmar. De nya lokalerna ska bestå av 
flexibla kontorsplatser i gemensamma ytor och enskilda kontor för större grupper. För 
medlemmarna ska det också finnas möjlighet att anordna möten, luncher, träning och 
andra evenemang (Karlsson 2018a). 
 
United Spaces 

United Spaces är en svensk coworking-aktör som 
grundades år 2000 och har idag blivit 
branschledande inom coworking i Norden. United 
Spaces är inne i en stor tillväxtfas och har som 
målsättning att öka sin omsättning med 40 procent 
varje år framöver. År 2017 var ett starkt år för företaget då de uppgick till en ökning av 
omsättningen med hela 54 procent (Veckans affärer 2018). United Spaces finns 
lokaliserade i Stockholm, Göteborg och Malmö, alla på centrala lägen med närhet till 
kommunikationer (United Spaces 2018a).  
 
Medlemskapen som United Spaces erbjuder är utformade efter tre olika nivåer, vilka alla 
innehåller tjänster i form av; gratis WiFi, kaffe, utskrifter, gratis/rabatterade event, 
tillgång till loungeyta, rabatt på mötesrum samt fullservice. Den enklaste nivån innebär 
för medlemmarna platser i loungen, mellersta nivån innebär kontorsplats i öppet landskap 
och den högsta nivån privat kontor med flexibilitet för särskilda önskemål. 
Medlemsföretagen har tillgång till ytorna dygnet runt (United Spaces 2018a). 
 
United Spaces grundare menar att fastighetsbranschen är trögrörlig och saknar både 
trendspaning och kundfokus. Affärsidén bakom United Spaces är att de tar risken 
gentemot hyresvärden i långa hyresavtal för att företag själva ska slippa ta risken. 
Aktörens grundare menar att de erbjuder det som marknaden efterfrågar; korta och 
flexibla hyreskontrakt. Vidare anser grundaren att det är viktigt att finnas på centrala lägen 
i city med närhet till kommunikationer. Detta tillsammans med snygg design, full service 
och sociala aktiviteter skapar enligt grundaren en attraktiv och utvecklande arbetsmiljö 
(United Spaces 2018b).  
 
Convendum 

Convendum är en svensk coworking-aktör som erbjuder 
coworking i Sverige. De etablerade sitt första coworking-kontor i 
Stockholm våren 2016 och har idag etablerat ytterligare åtta 
coworking-ytor i såväl Stockholm som Göteborg. Företaget 
räknar även med att öppna två nya ytor i Stockholm under 
perioden 2019–2021 (Convendum 2018). 
 
Convendum startades på grund av att det enligt Convendum 
(2018) saknades en pusselbit på den svenska kontorsmarknaden. De såg att det fanns 

Figur  9.    
United  Spaces  logotyp  (United  Spaces  2018c). 

Figur  10.    
Convendum  logotyp  
(Convendum  2018). 
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coworking-ytor som erbjöd en nätverkande miljö för startups att starta upp sitt bolag. Det 
fanns också alternativ i form av mer traditionella kontorshotell i form av korridorsrum 
med kontor med stängda dörrar, utan tillgång till större mötesplatser. Convendum startade 
sitt coworking-koncept genom att kombinera dessa utformningar tillsammans med att 
dessutom erbjuda en hög servicenivå. Convendum erbjuder stora öppna ytor med lounger 
och konferens-faciliteter omgivna av arbetsplatser i öppna landskap samt privata kontor. 
I medlemskapet ingår utöver allt vad ett kontor innehåller även frukostbufféer varje 
morgon, tillgång till gym, förvaringsskåp, café och servicepersonal. Allt ingår i 
medlemskapet för att medlemsföretagen enkelt ska kunna fokusera på sin 
kärnverksamhet. Ett medlemskap hos Convendum erbjuder även hög flexibilitet i 
hyreskontrakt med korta bindningstider (Convendum 2018). 
 
Informationschef på Convendum uttalar sig om att Convendum tror på en stark fortsatt 
expansion av coworking-ytor i Sverige. Denne tillägger att det finns en rad olika fördelar 
med coworking-konceptet. Hyresgästerna får genom Convendum bland annat en 
flexibilitet i hyresavtalet och en dynamik som gör att kundföretagen kan fatta snabba 
beslut. Convendums hyresavtal löper på fyra månader och inrymmer möjligheten att 
snabbt kunna uppgradera eller nedgradera företagets kontorsyta (Karlsson 2018b). 
 
Under hösten 2018 blev det klart att fastighetsbolaget Wallenstam köpte in sig i 
Convendum och blev därmed tredje största ägare i coworking-bolaget. Wallenstam 
förvärvade nyemitterade aktier i Convendum och äger nu totalt 11,16 procent av bolagets 
aktier. Wallenstams vd uttryckte sig i samband med förvärvet med att de anser att 
coworking-konceptet med dess flexibla uthyrningsform är intressant och att de tror på det 
framöver. Wallenstam ser även synergier och intressanta möjligheter i att deras och 
Convendums verksamheter kommer närmare varandra. För Convendums del uttryckte sig 
deras vd att med Wallenstams förvärv kan Convendum nu accelerera sin expansionstakt 
(Engström 2018).  
 
Relationen mellan Coworking-aktörer och fastighetsägare 

Vanliga relationer mellan coworking-aktörer och fastighetsbolag är i dagsläget genom 
partnerskap för att generera en ökad attraktionskraft till kontorslokalerna samt för att 
erhålla en hög nyttjandegrad. Internationellt sett är det vanligt att ett kontrakt tecknas 
mellan coworking-aktören och fastighetsägaren, likt hotellbranschen. Något som också 
förekommer internationellt är att coworking-aktörer går ihop med investerare i form av 
fonder och köper sina egna fastigheter där de utvecklar sitt coworking-koncept (Börjesson 
2018a).  
 
Genom att som fastighetsägare hyra ut lokaler till coworking-aktörer kan aktörens 
hyresgäster, särskilt startups och småföretagare, bli sammankopplade med 
fastighetsägaren för att på så sätt skapa en framtida kontakt. Fastighetsägaren kan genom 
detta då skapa kontakt med företag som möjligen kan bli framtida hyresgäster och 
samtidigt slippa exponera sig för risker på coworking-marknaden (DTZ 2014). 
 



 
 

  

Vanligt i Sverige är att coworking-aktörerna tecknar längre hyresavtal för att erhålla rabatt 
på hyran. Hyresavtalet är då på fem till tio år och enligt en aktör motsvarar det 10 procents 
lägre hyra de första åren. Aktören menar också att rabatten uppstår för att coworking-
ytorna höjer värdet på ägarnas kringliggande fastigheter (Björkman & Carlsson 2018).  

3.2.8 Coworking i kombination med andra verksamheter 

Coworking kan förutom höja värdet på kringliggande fastigheter även fungera som 
dragningskraft för andra verksamheter i eller omkring fastigheten. Exempel på detta är 
National Australian Bank i Sydney som gjort om sin lobby till en coworking- och 
mötesyta för allmänheten. Banken ser också möjlighet för sin egen verksamhet och 
uppmuntrar sin personal att använda coworking-ytan som arbetsplats bland nuvarande och 
potentiella kunder. Det finns även exempel på fler banker, The Royal Bank of Scotland 
och BNP Paribas Fortis, vilka också utvärderar möjligheterna till coworking (Sargent 
2016). Att just dessa utvecklar coworking är en effekt av att banker kräver mindre lokalyta 
i samband med att deras kunder har tillgång till dess tjänster digitalt. I samband med detta 
har bankerna börjat se en positiv effekt av att hyra ut delar av ytan till småföretagare och 
entreprenörer med viljan att främja innovation för nyblivna företag som kan komma att 
bli nästa stora bolag. Att hyra ut delar av sitt kontor ger även ytterligare inkomst för 
banken samtidigt som de kan träffa på potentiella kunder. Bankerna har ofta den fördelen 
att de är mycket centralt belägna, vilket passar väl för coworking. Banker, så som Sillicon 
Valley Bank i Santa Clara och SVB Financial, använder själva coworking i form av att 
hyra platser för att nå ut till entreprenörer och lovande startups (Burns 2018). Även det 
svenska telekombolaget Telia har möjliggjort ett öppet flexibelt kontor för befintliga och 
blivande kunder i Stockholm genom att ha slagit upp dörrarna för allmänheten. De 
erbjuder en kostnadsfri arbetsplats, med gratis WiFi, kaffe och möjlighet till personlig 
inspiration och personlig rådgivning (Kempe et al. 2016). 
 
En annan bransch som börjat titta på coworking är hotellbranschen. Det finns exempel på 
hotell som har öppnat upp sig till allmänheten i hopp om att besökare även köper mat och 
dryck, handlar i hotellaffären eller lär sig att boka mötesrum på hotellet (Sargent 2016). I 
princip vilken yta som helst med bra cityläge kan fungera som lokal för coworking. I USA 
står det idag tusentals vakanta restauranglokaler som exempelvis skulle kunna nyttjas för 
coworking menar Miller (2018). Restauranglokaler som står tomma dagtid mellan 08:00-
17:00 skulle kunna fungera som coworking-yta under dagtid för att öka nyttjandegraden 
av lokalen. Vare sig det är en kontorsbyggnad eller en restaurang kommer coworking att 
fortsätta vara ett fenomen många år framöver. Fastighetsägare bör se dem som 
fördelaktiga ytor i sina byggnader (Ibid.). 
 
Ett annat sätt att höja nyttjandegraden av lokaler är att kombinera coworking med 
coliving. Det svenska företaget Tech Farm är ett företag som gör detta genom att 
fastigheterna under dagtid erbjuder arbetsplatser genom coworking och på kvälls- och 
nattetid förvandlas ytorna till bostäder genom coliving. Affärsidén genom att använda 
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fastigheternas ytor mer effektivt kom till genom principerna inom delningsekonomi. De 
dubbla affärsmodellerna som skapas genom att erbjuda två olika koncept under dygnets 
timmar skapar marginaler som fastighetsbranschen tidigare inte sett (Börjesson 2018a). 
Genom en global undersökning som genomfördes av JLL kunde det utläsas att 
nyttjandegraden för ett kontor idag ligger mellan 60 till 70 procent under kontorstiderna 
08:00-17:00 och efter klockan 17:00 ligger nyttjandegraden kring 0 procent (Börjesson 
2018a). Börjesson (2018a) menar att det måste ske en effektivitetsomställning där 
utnyttjandet av fastigheterna behöver stiga, genom exempelvis kombinationen mellan 
coworking och coliving. I denna effektivitetsomställning finns stora ekonomiska 
vinningar att hämta för fastighetsbranschen, genom att använda fastigheternas ytor mer 
effektivt kan fastighetsägare erhålla högre intäkter per yta och fastighet (Ibid.). 

3.2.9 Framgångsfaktorer  

För att leverera det som hyresgäster i ett coworking-kontor efterfrågar ställs det höga krav 
på aktören. Aktören spelar en central roll i hur kontoret upplevs och används. Deras 
handlingskraft ska skapa miljöer för att erbjuda och möjliggöra en atmosfär där 
samverkan, samarbeten och relationer ska infinna sig (Seo et al. 2017). 
 
För att driva coworking och kunna erbjuda ett fungerande och attraktivt kontor krävs det 
goda resurser, arbete inom hantering av ledning av coworking-företaget och coworking-
ytan, medlemskap och hyresavtal samt möjlighet till support för hyresgästerna (Seo et al. 
2017). 
 
Ett coworking-kontor har två huvudsakliga intressenter; uthyrare och hyresgäst. 
Hyresgästerna efterfrågar vissa behov vilket coworking-aktören ska kunna erbjuda för att 
lyckas på marknaden. I en studie som genomförts av Seo et al. (2017) undersöktes olika 
områden och attribut med avseende på dess betydelse och prioritet från både coworking-
aktörens samt hyresgästens tycke. Områdena och attributen redovisas nedan och har av 
Seo et al. (2017) erhållits från tidigare studier och artiklar. Deras betydelse undersöktes 
genom en enkätstudie där respondenterna representerade 60 stycken aktörer och 64 
stycken hyresgäster i 23 olika städer i Sydkorea. I Tabell 5 listas coworkings 
betydelseområden följt av en beskrivning av respektive attribut (Seo et al. 2017). 
   



 
 

  

Tabell  5.    
Coworkings  betydelseområden  med  tillhörande  beskrivningar  (Seo  et  al.  2017).  

Attribut Beskrivning 
Ledning och styrning (Management) 

Relationsskapande 
möjligheter 

Aktiviteter som uppmuntrar hyresgästerna att skapa 
relationer och samarbeten mellan varandra.   

Nätverksträffar och event Aktiviteter och event som skapar träffar med experter 
inom olika områden och möjliggöra kunskapsutbyten 
mellan hyresgästerna. 

Gemenskap och 
kommunikation 

Kontinuerlig hantering av kanaler som möjliggör 
informationsutbyten och samarbeten. 

Medlemskap 

Service och hyresavtal Servicestrategier och vinstmodeller för hyresgästens behov 
samt hyresavtal med tillhörande medlemsförmåner. 

Publika relationer Aktiviteter och publika event som främjar hyresgästernas 
företagande. 

Allianser och partnerskap Aktiviteter som sammankopplar olika regioner och andra 
coworking-kontor samt andra service-aktiviteter såsom 
caféer och kulturella faciliteter för att bredda hyresgästens 
medlemskap. 

Support 

Kontorsmiljö och interiör Aktiviteter som förbättrar produktiviteten och coworking-
atmosfären. 

Fastighets- och 
kontorsverktyg 

Aktiviteter som erbjuder redskap och service för 
hyresgästerna för att kunna använda coworking-kontoret 
ur ett arbetsperspektiv. 

Utbildningar Program för att förbättra och utbilda hyresgästernas 
kunskap och företagande. 

 
Resultatet visade att coworking-företagens rangordning av betydelsen av de tre 
huvudområdena var att Ledning och styrning (Management) var det viktigaste för ett 
coworking-kontor, följt av Support och därefter Medlemskap. Rangordningen för 
hyresgästerna visade också att Ledning och styrning (Management) var det viktigaste 
området. De andra två huvudområdena skiljde sig i rangordningen där det näst viktigaste 
för ett coworking-kontor, för hyresgästerna, var Medlemskapet följt av Support (Seo et 
al. 2017). 
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Vid utvärdering av respondenternas betydelse och viktning av de olika attributen visades 
följande resultat:  
 
Hyresgästernas viktigaste attribut vid nyttjandet av ett coworking-kontor följer följande 
ordning (Seo et al. 2017): 

1.   Relationsskapande möjligheter 
2.   Service och hyresavtal 
3.   Nätverksträffar och event 
4.   Gemenskap och kommunikation 
5.   Kontorsmiljö och interiör 
6.   Publika relationer 
7.   Allianser och partnerskap 
8.   Utbildningar 
9.   Fastighets- och kontorsverktyg 

 
Coworking-aktörernas viktigaste attribut för att erbjuda coworking-kontor följer följande 
ordning (Seo et al. 2017): 

1.   Gemenskap och kommunikation 
2.   Kontorsmiljö och interiör 
3.   Service och hyresavtal 
4.   Relationsskapande möjligheter 
5.   Publika relationer 
6.   Utbildningar 
7.   Fastighets- och kontorsverktyg 
8.   Nätverksträffar och event 
9.   Allianser och partnerskap 

 
Studiens resultat visar från hyresgästens perspektiv att de mest betydelsefulla attributen 
för ett coworking-kontor är; möjlighet till relationer mellan de olika coworking-
hyresgästerna samt kostnaden för att nyttja kontoret. Coworking-aktörer bör därmed 
fokusera på dessa attribut för att attrahera hyresgäster (Seo et al. 2017). 
 
Från aktörernas perspektiv betraktas gemenskap och kommunikation samt kontorsmiljö 
och interiör som de mest ansenliga attributen för ett coworking-kontor medan dessa 
attribut för hyresgästerna anses ha medelmåttig prioritet. Coworking-företag bör därmed 
inte lägga för stort fokus på kontorets interiör eftersom det inte tycks vara avgörande för 
en hyresgäst vid valet av kontorslokal Seo et al. (2017).  
 
Genom sammanvägning av respondenternas olika gruppers svar visar det sig att de tre 
viktigaste och mest betydelsefulla attributen för ett coworking-kontor, sett ur en 
sammanvägning av ägarens och hyresgästens synvinkel, är att kontoret ska skapa 
möjligheter för skapande av relationer, gemenskap och kommunikation mellan företagen 
som är medlemmar samt medlemskapets service och hyresavtal. Dessa tre attribut är efter 
sammanvägningen lika viktiga och landar därmed på en delad första placering. Det 
attribut som kommer på placering nummer två är kontorets miljö och interiör, följt av att 



 
 

  

coworking-kontoret erbjuder nätverksträffar och event. Dessa är enligt studien Seo et al. 
(2017) genomfört, de områden som ett coworking-företag bör lägga sitt fokus och sina 
resurser på för att skapa ett lyckat coworking-kontor. Hela tabellen över de olika 
attributens vikt vid ett coworking-kontor kan ses i Tabell 6 nedan. 

Tabell  6.    
Sammanvägning  av  hyresgästernas  och  coworking-aktörernas  svar  på  de  mest  betydelsefulla  attributen  (Seo  et  al.  2017).  

Placering Attribut 
1 Relationsskapande möjligheter 
1 Gemenskap och kommunikation 
1 Service och hyresavtal 
2 Kontorsmiljö och interiör 
3 Nätverksträffar och event 
3 Publika relationer 
4 Utbildningar 
5 Allianser och partnerskap 
5 Fastighets- och kontorsverktyg 

 
Seo et al. (2017) påpekar dock att denna studie grundar sig i Sydkoreanska företag vilket 
gör att utfallet av områdenas och attributens betydelse kan skilja sig i andra världsdelar 
som Europa och Nordamerika. Allen et al. (2016) utförde en liknande studie på 70 startups 
i Boston där det också kartlades vilka framgångsfaktorerna var för hyresgästerna på 
coworking-kontor och med vilka parametrar vissa bringat större framgång än andra. Det 
visade sig även i denna studie att nätverkande för hyresgästerna är en viktig parameter. 
Enligt studien visade sig nätverkande ge tillgång till kunskap vilket driver på 
innovationen. Att nätverka och bygga relationer med andra företag innebär att som företag 
bli ihågkommen av andra företag vilket ger högre sannolikhet att diskuteras som framtida 
partner. Sammantaget visade studien på att nätverkande och kommunicerande företag 
emellan är nyckeln till framgång för startups (Allen et al. 2016). 
 
Sargent (2016) utförde en liknande undersökning i Storbritannien för att få en inblick i 
vad som främst lockar startups och små företag till coworking. Undersökningen visar att 
den största anledningen till att företag väljer att arbeta i coworking är för att de vill vara 
en del av en gemenskap, socialisera sig med likasinnade samt för att skapa integration 
med andra företag. Undersökningen visar också att många företag främst är intresserade 
av att komma åt småpratande med andra företag samt att kunna dela erfarenheter med 
andra (Ibid.).  
 
Genom intervjuundersökningar Convendum (2018) har gjort med företag och 
medlemsföretag har slutsatsen kunnat dras att den viktigaste parametern vid val av 
coworking-kontor är flexibiliteten som coworking-aktören kan erbjuda. 
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3.3 Framtidens arbetsplats 

Följande kapitel avhandlar hur framtidens arbetsplats kan komma att utformas och vilka 
faktorer som påverkar kontorets framtida förändringar. Kapitlet redogör för framtidens 
hyresgäster, Millennials och Generation Z, hur dessa skiljer sig jämfört med tidigare 
generationer samt vilken roll de spelar i utformningen av framtidens arbetsplats. 
Avslutningsvis hanteras även strategiska modeller för fastighetsägare att beakta för att 
kunna erbjuda det de framtida generationerna kan komma att efterfråga.  

3.3.1 Framtidens kontor 

Arbetsplatsen följer marknadens förändringar vilken påverkas av företeelser såsom gig-
ekonomi. Samtidigt börjar nästa generation komma ut på arbetsmarknaden vilka ställer 
andra krav. Av denna anledning utförde teknik- och arkitektkoncernen 
Projektengagemang en undersökning med över 3000 besvarade enkäter, om svenskarnas 
inställning till framtidens arbetsplatser. Studien visade att majoriteten av svenskarna tror 
på mer distansarbete och aktivitetsbaserade kontor i framtiden. Hela 98 procent av de 
svarande tror att distansarbete kommer att bli avsevärt vanligare i framtiden. 
Undersökningen visar även att unga i högre utsträckning än äldre tror på mer öppna 
kontorslandskap, aktivitetsbaserade kontor samt kontorshotell (Tollesson 2018).  
 
Forskare inom kontor beskriver den framtida kontorsarbetsplatsen som mycket flexibel 
och som tekniskt avancerade mötesplatser med öppna kontorslandskap med tillhörande 
zoner och rum där möjlighet till koncentrationskrävande arbetsuppgifter kan utföras. Det 
kommer även läggas mer fokus på hållbarhet och byggnadernas energieffektivitet. Andra 
forskare påstår att det öppna kontoret inte är här för att stanna. De menar att det öppna 
landskapet inte är anpassat till den mänskliga hjärnan och inte tillfredsställer ett effektivt 
organiserat arbetsliv (Toivanen 2015). Kempe et al. (2016) är inne på samma spår, med 
följande citat: 

“Det öppna kontorslandskapet med fasta arbetsplatser kommer att försvinna.” 

 
De aktörer som främst styr utvecklingen av framtidens kontor är samhällsbyggnads-
branschens arkitekter, konsulter och fastighetsutvecklare. Dessa aktörer är å andra sidan 
eniga om utformningen av kontorets framtid som öppna kontor. Arkitekter och konsulter 
förespråkar aktivitetsbaserade kontorslösningar medan fastighetsutvecklare framhåller 
vikten av olika arbetsplatsalternativ beroende på företags olika behov vad gäller 
arbetsuppgifter och arbetssätt (Toivanen 2015). 
 
Företag som satsar på att utforma kontor som skapar ett högt välbefinnande för anställda 
och hyresgäster skapar idag konkurrensfördelar på marknaden menar Toivanen (2015). 
Välbefinnandet bland de anställda är viktigt för organisationens framgång. Stress 
förknippad till arbetsplatsen samt hög sjukfrånvaro med sjukskrivningar till följd leder 



 
 

  

ofta till höga kostnader för företag. Kontorets utformning genom möjlighet till avskildhet, 
tillgång till naturligt ljus, behaglig akustik och god ventilation är faktorer som bidrar till 
god hälsa i kontorsmiljöer (Ibid.). 
 
Företag upplever att konkurrensen om unga talanger ökar på arbetsmarknaden. Utifrån de 
unga talangernas efterfrågan på kontorsmiljön och dess läge har företag börjat fokusera 
och investera mer i sina arbetsplatser. Det syns såväl globalt som i Sverige att den unga 
talangen vill arbeta i centrala delar av städerna i livliga stadsdelar som kombinerar kontor, 
detaljhandel, kultur och bostadsområden. Generellt sett har företag börjat erbjuda större 
möjlighet till flexibilitet, bättre arbetsmiljöer, bättre termiskt klimat och tillgång till ny 
teknik (DTZ 2014).  
 
Affärsutvecklare på ett av de stora svenska fastighetsbolagen är övertygad om att det 
kommer bli fler framtida kontorsplatser utanför innerstaden. Personen tror att om stora 
bolag som har huvudkontor i förorten ska fortsätta att vara relevanta och attrahera 
talanger, måste de kunna erbjuda satelliter för att addera värde till sina medarbetare. Vilket 
leder till att fler företag sannolikt kommer att använda coworking-satelliter i förorten nära 
medarbetarnas hem (Börjesson 2018a). 
 
Utformning av framtidens kontor 

Framtidens kontor kommer att se radikalt annorlunda ut än hur det har sett ut under de 
senaste 25 åren. Redan inom 10 till 15 år kommer våra arbetsplatser förmodligen att se 
helt annorlunda ut. Individer och företags medarbetare kommer i framtiden ställa högre 
krav på organisation och ledarskap såväl som på kontorets plats, funktion och teknik. 
Detta kommer att ställa om kontorets utformning jämfört med hur det tidigare har sett ut 
(Kempe et al. 2016). Naturen kommer också att återspeglas alltmer i våra kontorslokaler. 
Naturen medför positiva effekter för oss människor i form av ökat välbefinnande, ökad 
koncentration och för att stimulera kreativitet. 
 
Digitalisering och VR 

Teknikutvecklingen går snabbt där nya hjälpmedel och verktyg blir tillgängliga och 
uppdateras allt eftersom. Allt som kan digitaliseras kommer i framtiden att digitaliseras 
menar Kempe et al. (2016). På våra kontor uppmärksammas det alltmer att 
pappersförbrukningen minskar till följd av digitaliseringen. Företags dokumenthantering 
är ett av flera områden som har påverkats av digitaliseringen. Andra fenomen vi kommer 
att se mer av på våra arbetsplatser är virtuell verklighet (VR), förstärkt verklighet (AR) 
och artificiell intelligens (AI). Dessa nya tekniker kan komma att skapa en enorm 
förändring i våra framtida kontor och revolutionera sättet vi arbetar på. Exempelvis kan 
några av våra framtida arbetskamrater utgöras av robotar, både som fysiska varelser i form 
av humanoider och som virtuella system i vår tekniska utrustning. Den nya tekniken 
påverkar även kommunikationsmöjligheterna som vi människor kan använda oss av. Det 
möjliggör att personliga möten och upplevelser i framtiden kan bytas ut mot virtuella 
möten med hjälp av VR- och AR-teknik (Ibid.). Cushman & Wakefield (2018b) lyfter att 
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VR-tekniken gör det möjligt att testa nya produkter och föra diskussion ansikte-mot-
ansikte med kollegor och affärspartners på andra sidan jordklotet.  
 
En annan teknik som bland annat Microsoft utvecklar är den nya holoporteringstekniken 
Holografin, vilken skapar en holografisk representation av ett rum på en annan plats. Detta 
gör att de traditionella och tvådimensionella video-mötena som sker på skärmar istället 
blir tredimensionella och virtuella. Möten blir mer levande genom att en person kan 
uppleva att den andra personen befinner sig i samma rum som en själv, trots att personen 
befinner sig på en annan plats (Kempe et al. 2016). 
  
Kontorsinredning och identitet 

Kempe et al. (2016) påstår att företags kontorsinredning spelar en större roll och blir allt 
viktigare i företagens arbete för att stärka sin identitet och varumärke samtidigt som 
inredningen ska öka medarbetarnas välmående, trivsel och prestation på arbetsplatsen 
 
Återhämtning 

Framtidens flexibla kontor kommer att utformas allt mer för att främja en god arbetsmiljö 
för brukarna. Detta genom att möjliggöra platser för återhämtning på kontoret, i dagens 
stressiga miljöer krävs det att tid och plats läggs på återhämtning för människor. För att 
motverka stress menar Kempe et al. (2016) att växtlighet och musik även främjar 
återhämtning på kontoret. Andra åtgärder som inplanerade avbrott för träning på arbetstid 
blir också mer vanligt (Ibid.). 
 
Motion 
Det finns flera studier som visar på att vi idag sitter alldeles för mycket på våra 
arbetsplatser, somliga påstår till och med att sitta har blivit den nya rökningen. För att 
motverka att vi sitter för mycket på våra arbetsplatser har ett antal koncept utvecklats som 
ska få oss att röra oss mer när vi befinner oss på arbetsplatsen. Det blir allt vanligare att 
arbetsplatser förses med gångband vid skrivborden, där individer kan promenera i lagom 
takt samtidigt som de arbetar. Andra liknande lösningar är att stå på surfbrädor på golvet 
eller att sitta på en pilatesboll intill skrivbordet i samband med arbetet. Även om dessa 
nya koncept vid skrivbordet ska öka ens välmående och hälsa får det inte glömmas att 
traditionella promenader är svårslagna. Forskare vid Stanford har genom studier kunnat 
visa att promenader ökar kreativ inspiration. Genom studien kunde de visa att en persons 
kreativitet kan öka med 60 procent när den går jämfört med när den sitter (Kempe et al. 
2016).   
 
Natur 

Skogen och naturen är områden som vi människor ofta söker oss till när vi söker efter ett 
lugn, inspiration eller återhämtning. Skogen och naturen har många positiva effekter på 
oss människor som ökad inlärningsförmåga, återhämtning, kreativitet och stressreduktion 
(Kempe et al. 2016).   



 
 

  

Många företag har omfamnat naturens positiva inverkan på oss människor genom att flytta 
in naturen in på våra kontor och arbetsplatser (Kempe et al. 2016). Även Cushman & 
Wakefield (2018b) menar att vegetation i större utsträckning kommer att växa på 
kontoren. Växter, blommor, mossa och träd har blivit en trend och är väldigt populärt att 
inreda kontoren med idag. Naturen på våra kontor kan visa sig som växtväggar där en del 
väggar är täckta av mossa eller andra växter. Växtväggar skapar stimulans på kontoret och 
bidrar till bättre luft och ökad trivsel. Det finns exempel på företag som till och med har 
gått så långt att de byggt en skog inne på kontoret. Skogsmiljö med träd och ljud från 
skogen för att skapa en känsla av att de verkligen befinner sig ute i skogen (Kempe et al. 
2016).  Finns det inte plats för att bygga en skog på kontoret kan man istället simulera en 
skogsmiljö genom att använda videos och appar. Genom att en person tar på sig ett par 
VR-glasögon kan det skapas ett intryck av att personen vistas ute i naturen, även om den 
sitter inne på kontoret (Ibid.). 
 
Kreativitet på kontoret 
För att bli mer kreativt effektiv, kreffektiv som Kempe et al. (2016) benämner det, krävs 
det att människor i mångt och mycket träffar andra individer och delar sina tankar och 
idéer för att skapa diskussioner. En attraktiv arbetsplats har en miljö där sådana 
diskussioner och medarbetarnas bästa sidor lockas fram. Ett sätt att skapa sådana miljöer 
på kan vara att kontoret är utrustat med saker som är där för nöjes skull, som pingisbord 
och fotbollsspel. Nämnvärt är att sådana saker inte passar in i alla verksamheter (Ibid.). 
 
Aktivitetsbaserade arbetssätt 
Framöver kommer allt fler verksamheter inse de positiva effekterna med det 
aktivitetsbaserade arbetssättet vilket gör att aktivitetsbaserade kontor kommer att öka i 
framtiden. Kempe et al. (2016) menar att omvandlingen till aktivitetsbaserade arbetssätt 
bara har börjat. Människor är olika och därmed behöver arbetsplatserna kunna främja 
dessa olikheter och skapa utrymme för dem. När företag kan främja allas olikheter genom 
att erbjuda dem olika sätt att arbeta, för att alla ska känna att just deras sätt går att arbeta 
på, kommer människor verkligen att trivas på kontoret och kunna bidra ännu mer till 
organisationens utveckling (Ibid.). 

3.3.2 Framtidens hyresgäster 

Framtidens hyresgäster kan benämnas på olika sätt. I denna rapport benämns de som 
Millennials, födda 1980 till tidigt 2000-tal och Generation Z, födda sent 1990-tal till idag. 
Det är dessa generationer som kommer att forma framtidens arbetsplats (Cushman & 
Wakefield 2018b; Green 2014). Ord som delningsekonomi och gig-ekonomi är centrala 
när det pratas om framtidens hyresgäster. Vad gäller delningsekonomi är det dagens unga 
som går i bräschen för utvecklingen (Kairos Future 2017). Gällande gig-ekonomin 
kommer fler och fler unga att arbeta som frilansare där studier från Storbritannien visar 
att en av två personer kommer vara frilansare år 2020 (Cushman & Wakefield 2018a).  
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När den yngre generationen kommer ut i arbetslivet blir det uppenbart att de har andra 
förväntningar på företag och på arbetsmiljön än vad de äldre generationerna har (DTZ 
2014). Fastighetsbranschen går stegvis från att tidigare enbart ha erbjudit tillgångar som 
är fysiska i form av lokaler och fastigheter till att erbjuda mer tjänster som service, 
nätverkande och gemenskap. Detta för att kunna erbjuda vad nästa generation efterfrågar 
(Capas 2016). 
 
Millennials  
Millenniegenerationen kännetecknas av att vara en ifrågasättande generation som önskar 
arbeta med och inte för ett företag. Vidare värderar de frihet och flexibilitet samt föredrar 
att kommunicera via text eller social media (Cushman & Wakefield 2018b).  
 
Generationen beskrivs ofta i arbetssammanhang likt en grupp som söker efter arbetsgivare 
som har ett tydligt syfte. Undersökningar visar att 75 procent av millenniegenerationen 
efterfrågar en arbetsgivare vilken besitter ett socialt och miljömässigt engagemang, inte 
bara i affärsmodellen utan dessa ska även spegla verksamhetens kontor och inredning. 
Undersökningar visar också att 93 procent inte önskar ett traditionellt kontor i form av 
öppet kontorslandskap eller cellkontor (Börjesson 2018a; Cushman & Wakefield 2018b). 
Genom att studera kommande generationers sätt att arbeta kan det konstateras att vikten 
av att ha en egen arbetsplats är mycket liten, för dem är flexibilitet något som det läggs 
stor vikt vid. Att kunna vara flexibel med var man arbetar, att vistas i inspirerande miljöer 
och samtidigt kunna dela kunskap och erfarenheter med andra är något den kommande 
generationen kommer att värdesätta på en arbetsplats. Denna typ av efterfrågan är något 
som måste beaktas för att skapa och erbjuda den rätta framtida arbetsplatsen (Kempe et 
al. 2016). 
 
Enligt en studie som revisions- och konsultföretaget PwC har utfört i Storbritannien kan 
det utläsas att Millennials efterfrågar större flexibilitet och en större möjlighet till att flexa 
sina arbetstimmar. Studien visar att om Millennials kunde styra själva över sin arbetstid 
skulle 64 procent av de svarande arbeta mer hemifrån samt 66 procent skulle flytta sin 
arbetstid utanför de traditionella arbetstimmarna. Ytterligare en undersökning visar att 74 
procent av svarande Millennials efterlyser mer flexibla arbetstider och 88 procent 
uppskattar samarbetsvänliga miljöer som erbjuds på flexibla arbetsmiljöer (DTZ 2014). 
 
Den grupp människor som föredrar att arbeta i ett coworking-kontor varierar över 
demografiska och ekonomiska segment. Det finns dock en grupp som sticker ut och som 
framöver tros komma fortsätta att arbeta i coworking-utformade kontor, nämligen 
Millennials (Green 2014).  Miller (2018) beskriver att det idag främst är Millennials som 
nyttjar coworking och år 2020 kommer nästan hälften av all arbetskraft bestå av 
millenniegenerationen. För att attrahera de bästa talangerna ur generationen som vuxit 
upp med internet krävs betydligt mer, ofta en attraktiv arbetsmiljö, än att erbjuda en 
attraktiv lön (Green 2014).  
 



 
 

  

Det ska också nämnas att det finns en osäkerhet att Millennials faktiskt kommer att bete 
sig som det är förutspått. Det råder delade meningar om framtiden för generationen då 
somliga påstår att dessa kommer att gå en helt annan väg än vad trenden säger och återgå 
till att önska traditionella kontor samt att de snarare flyttar till förorten för familjeliv än 
lever stadsliv (Sargent 2016). Även om 37 procent av Millennials föredrar att bo i 
städerna, börjar studier visa att dessa blir färre. Fler börjar föredra att bo i förorter och 
majoriteten av Millennials förväntas bo i en enfamiljsvilla fem år framåt (Sargent 2016). 
 
Generation Z 
Generationen efter Millennials benämns som Generation Z. De beskrivs som digitala, med 
entreprenörsanda och med hög individualism. Vidare har de haft tillgång till internet från 
en tidig ålder och sociala medier är för dem ett normalt sätt att socialisera sig. Med tron 
att de kan få allting, begär de omedelbar tillfredsställelse och är överlag otåliga. 
Karriärmässigt lever de i en värld under konstant förändring och kommer med enkelhet 
kunna hoppa mellan olika företag och startups (Cushman & Wakefield 2018b). 
Generation Z kan också beskrivas som en generation av ordning som en konsekvens av 
att vara uppväxta under en rad kriser; såsom miljökris, en uppstigande terrorkris, en 
arbetsmarknadskris samt en turbulent politisk arena (Kairos Future 2017). De anses 
familjeorienterade och kommer med sannolikhet stå för en rejäl babyboom under åren 
fram till 2030. För barnfamiljer värderas tid högt, vilket leder till att digitala möjligheter 
kommer nyttjas för att spara tid (Kairos Future 2017).  

3.3.3 Fastighetsägares strategiska ställning till nya affärsmodeller 

För att som fastighetsägare kunna fortsätta konkurrera på fastighetsmarknaden pekar det 
allt mer på att dessa behöver erbjuda mer service och flexibilitet. Att kunna erbjuda detta 
ställer dock helt andra krav på företags organisation och affärsmodell (Kuljanin & 
Zachrisson 2017). För att följa med i utvecklingen av framtidens lokaler och kontor bör 
fastighetsägare börja fundera över en strategi för detta (Börjesson 2018a). Börjesson 
(2018a) ger förslag på tänkbara strategier en fastighetsägare kan använda sig av för att ta 
ställning till coworking-trenden som pågår. De bör ta ställning till om de ska bli ett så 
kallat plattformsbolag där de integrerar externa aktörer i sin affärsmodell för att på så sätt 
kunna erbjuda coworking till sina kunder. De kan också aktivt välja att fortsätta arbeta 
efter sin befintliga affärsmodell genom att hyra ut fastigheter och lokaler som de 
traditionellt och historiskt sett har gjort (Ibid.). Börjesson (2018a) tror att fastighetsägare 
i större utsträckning behöver använda sig av tjänsteaktörer och ingå samarbeten för att 
kunna utveckla en affärsmodell som möter det kunderna efterfrågar på kontorsmarknaden. 
 
En person med rollen som affärsutvecklare på ett av de svenska stora fastighetsbolagen 
anser att de fastighetsägare som på bästa sätt adderar mervärde riktade till sina kunder, 
främst genom olika typer av tjänster, är de som kommer att fortsätta vara framgångsrika. 
Framgångsreceptet är att kunna förstå kundernas anställda och skräddarsy tjänster till dem 
(Börjesson 2018a).   
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3.3.3.1 Intern eller extern arbetsfördelning 
På fastighetsmarknaden är hyresgästen den huvudsakliga kunden. Den befintliga kunden 
vill fastighetsbolag gärna behålla som hyresgäst. Kostnaden för att hitta nya hyresgäster 
kan i många fall vara större än att hålla kvar de nuvarande hyresgästerna. Om 
fastighetsägare kan få sina hyresgäster att hyra större fastigheter eller lokaler finns ett 
ännu större incitament att arbeta med och skapa bättre relationer med de befintliga 
hyresgästerna. Det är samtidigt mycket kostsamt för ett fastighetsbolag att ha tomma 
lokaler och hög vakansgrad. Det är därför av betydelse att ha väl beskrivna strategier och 
metoder för hur fastighetsägare både ska kunna behålla sina hyresgäster samt attrahera 
nya (Palm 2013).  
 
För att som fastighetsbolag överleva de ständiga förändringarna på marknaden och för att 
skapa samt behålla nya kunder krävs det att de utvecklar sin verksamhet efter marknadens 
efterfrågan. Fastighetsmarknaden har idag blivit mer konkurrensutsatt vilket har påtvingat 
de större fastighetsbolagen att bli mer serviceinriktade än tidigare (Palm 2013). Denna 
serviceverksamhet, som i själva verket inte hör till fastighetsbolagets kärnverksamhet, har 
blivit allt vanligare att outsourca till en tredjepartsverksamhet (Coor 2018). 
 
När fastighetsbolag ska bygga sin organisation behöver de ta tydliga beslut gällande i hur 
stor utsträckning de ska styra bolaget internt med egen personal samt om och hur mycket 
de ska använda sig av externa aktörer genom outsourcing. Att outsourca någon typ av 
verksamhetsområde eller arbetsuppgift kan i många fall vara effektivt. Enligt Palm (2013) 
bör företag enbart behålla arbeten internt inom organisationen om det visar sig innebära 
en lägre kostnad än vad marknaden erbjuder för genomförandet. Organisationen bör 
struktureras för att maximera bolagets vinst. Det kan också vara fråga om arbetsuppgifter 
ska utföras och ansvaras av personer i ledande befattningar eller om det istället ska 
tillsättas specifika funktioner inom bolaget. Vid planering och övervägande i denna fråga 
måste ledande personer inom bolaget sätta sig in i frågeställningen och ta ett fastställande 
beslut (Ibid.). 
 
Definition outsourcing 

Outsourcing är ett brett begrepp och kan beskrivas som en överföring av en från början 
intern företagsfunktion, med tillhörande tillgångar, till en extern aktör. Den externa 
aktören åtar sig att genomföra den definierade tjänsten under en bestämd tidsperiod till ett 
överenskommet pris. Outsourcing-aktören är ofta specialiserad inom det arbete eller den 
företagsfunktion som tjänsten gäller och skapar i allmänhet ett högre funktionsvärde av 
tjänsten än vad som hade kunnat erhållas genom ett internt utförande (Heywood 2001). 
 
  



 
 

  

Fördelar extern organisation/Outsourcing 
Det finns fastighetsägare som menar att de utan extern personal har svårt att leverera en 
oföränderlig hög service. Fördelar med att använda extern arbetskraft genom outsourcing 
är att det skapar en högre flexibilitet för fastighetsbolaget och att de fullt ut kan fokusera 
på sin kärnverksamhet (Palm 2013). Outsourcing-aktörer låter företaget fokusera på sin 
kärnverksamhet genom att axla operativa funktioner med externa specialister inom 
området. Många företag koncentrerar den övervägande delen av sina resurser på 
företagets kärnverksamhet. Under dessa förhållanden är outsourcing nästan ofrånkomligt 
för verksamheten (Heywood 2001).  
 
Outsourcing är även fördelaktigt att använda sig av vid pågående marknadsförändringar 
och ständigt föränderlig teknik. De snabba förändringarna på marknaden innebär att nya 
investeringar som ett företag gör eller vill göra blir allt mer riskabla. Det kan därför vara 
fördelaktigt att låta en extern aktör arbeta med nya investeringar istället för att etablera 
nya funktionsenheter inom bolaget. Genom en outsourcing-aktör kan implementering av 
ny teknik och systemlösningar hjälpa företag att möta en ökad konkurrensen på 
marknaden med lägre risk (Heywood 2001). 
 
Nackdelar extern organisation/Outsourcing 
Att överföra viktiga affärsområden genom outsourcing till en tredjepartsaktör kan för 
vissa företag kännas osäkert och tvivelaktigt vilket gör att en del avstår (Heywood 2001). 
 
En påtaglig risk med att outsourca någon del av verksamheten till ett tjänsteföretag är 
osäkerheten kring det upphandlade företagets ledning och styrning. En outsourcing-aktör 
är, likt kundföretaget, lika utsatt för svängningar på marknaden, för mindre lyckade 
investeringar och för dåliga val. Tjänsteföretagen kan därför, precis som ett kundföretag, 
falla samman och lämna sin kund i en dålig position. Förhoppningsvis finns det något 
annat tjänsteföretag som snabbt kan träda in i en stöttande roll för att avleda en kollaps 
och få tjänsten på banan igen. Det är därför lämpligt att det tjänsteföretag som via 
outsourcing övertar en uppgift eller verksamhetsgren studeras och analyseras noga för att 
undvika att en kollaps eller konkurs ska inträffa (Heywood 2001). 
 
Heywood (2001) tar upp frågeställningen om ett tjänsteföretag med sina anställda kan 
besitta och erbjuda samma engagemang för arbetet som en anställd på kundföretaget kan. 
Han menar att de kan det, men oftast enbart i det korta perspektivet. Erfarna 
tjänsteanställda påstår att den dagliga kontakten som finns inom ett företag lätt går förlorat 
genom att anlita ett outsourcing-företag. Det är lämpligt att tjänster som genomförs genom 
outsourcing görs och placeras så nära den befintliga organisationen som möjligt för att 
erhålla den dagliga kontakten och för att på ett djupare plan förstå kundföretagets 
verksamhet. Det skapar förutsättningar för att tjänsteföretaget ska kunna erbjuda en 
förstklassig service samt för att kommunikation och viktig information inte ska förloras 
mellan parterna. I annat fall om outsourcing-företaget arbetar från en påtaglig distans från 
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kundföretaget finns det risk att kunskap om företagets kärnverksamhet inte når 
tjänsteföretaget (Heywood 2001). 
 
Interna arbetssätt 

Vid beslut att något ska genomföras internt behöver ytterligare bestämmelser tas gällande 
hur det ska hanteras internt. Palm (2013) beskriver två sätt för hur det kan hanteras; genom 
en ledande person som bär ansvaret och själv genomför arbetet, alternativt genom en 
separat funktion som enbart fokuserar på att arbeta inom området.   
 
Palm (2013) tar i sin studie upp ett exempel gällande ansvar och arbete kring hyresavtal 
för en fastighetsägare. Antingen ligger ansvaret hos fastighetschefen som är ansvarig för 
fastigheten med tillhörande hyresgäster, eller så hanteras hyresavtalen av en separat 
funktion som är specialiserad på sälj, hyresavtal och kundrelationer. Fördelar med att en 
fastighetschef ansvarar för hyresavtal är att hyresgästerna har en specifik kontaktperson 
vid inflytt, utflytt, önskemål och kontraktsfrågor. Det är i många fall fastighetschefen som 
är den person inom fastighetsbolaget som har bäst koll på fastigheten och dess framtida 
underhåll vilket gör att denna person även lämpar sig ansvara för hyresavtalen (Ibid.). 
 
Fördelar med att istället använda en central funktion internt inom bolaget är att det skapar 
en effektivitet genom att en specialiserad avdelning enbart fokuserar på en uppgift. Att ha 
en funktion som enbart arbetar med hyresavtal, som exemplet handlar om, gör det enklare 
att leverera felfri service till hyresgästen. Det är av yttersta vikt att informationsutbytet 
mellan avdelningen och fastighetschefen fungerar då fastighetschefen har det 
övergripande ansvaret över fastigheten. Om informationsutbytet inte fungerar finns det 
risk att fastighetsbolaget inte kan matcha hyresgästers krav och synpunkter, oavsett hur 
attraktiv fastigheten är (Palm 2013). 
 
Andra fördelar med att utföra arbete internt med egen personal är att det skapar en 
direktkontakt med kund vilket främjar relationen mellan fastighetsbolag och hyresgäst. 
Arbete med intern personal leder även till kortare beslutsvägar och effektivare 
organisering av personal. Med intern arbetskraft är det också lättare att analysera och 
utvärdera arbetet för att se möjliga effektiviseringsåtgärder vilket skapar en mer produktiv 
organisation (Palm 2013). 
 
Ett fastighetsbolag kan använda sig av båda tillvägagångssätten och ändå nå framgång 
och bli ett lyckat fastighetsbolag. Enligt Palm (2013) är det dock viktigt att man tar ett 
aktivt fastställande beslut för hur strategin inom bolaget ska se ut. 

 



 
 

  

4. Resultat 

I kommande kapitel redovisas de resultat som inhämtats från de åtta intervjuer som 
genomförts i studien. Resultatdelen presenterar de svarandes reflektioner, erfarenheter 
och kunskaper kopplat till studiens tre huvudområden; Sveriges Kontorsmarknad, 
Coworking samt Framtidens kontor. Resultatet framförs på så sätt i en liknande struktur 
som rapportens teoriavsnitt. För att redovisa intervjusvaren på ett enkelt och 
sammanfattat sätt, har svaren från de olika intervjuföretagen sammanställts och 
kombinerats med varandra i de tre olika företagskategorierna som intervjupersonerna 
representerar; Fastighetsägare, Coworking-aktörer samt Analys- och 
rådgivningsföretag. Intervjuerna utfördes på ett semistrukturerat sätt vilket det kan läsas 
mer om i Kapitel 2. Metod. Nedan följer studiens resultatdel. 

Inledande beskrivning av intervjupersonerna 

Intervjun inleddes med att intervjupersonerna fick berätta om sin roll på företaget de 
arbetar på. Detta för att få en bild av varför personen svarar som den gör och om personen 
kan vara partisk i frågan eller inte. Nedan följer en kort beskrivning av intervjupersonernas 
roller. 
 
Fastighetsägare 

Samtliga intervjuade från fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Castellum och Vasakronan, 
arbetar internt med omvärldsbevakning av arbetsplatser i form av dess utformning och 
trender som påverkar företags arbetssätt. Av bevakningen tar personerna fram 
kontorsprodukter, som fastighetsägare ska erbjuda sina hyresgäster. Två av de intervjuade 
arbetar även externt med rådgivning till kunder vad gäller arbetsplatsförändringar. I 
intervjuunderlaget återfinns även en person som aktivt arbetar nära uthyrning av både 
kontors- och butikslokaler samt arbetar såväl med omflytt av befintliga kunder som 
marknadsföring av objekt. 
 
Coworking-aktörer 

De båda intervjuade representerar några av de stora coworking-aktörerna på den svenska 
marknaden.  En av dem har en nyckelroll på företaget och har varit med på företagets resa 
sedan start. Från den andra aktören intervjuades en person som bland annat ansvarar för 
att sälja in företagets utbud, hitta nya kunder och vårda befintliga kunder.  
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Analys- och rådgivningsföretag 
De två intervjuade arbetar båda med trendspaning och analyser av marknadsläget samt 
kontorsutveckling. En av de intervjuade undersöker behov på hyresgästsidan och hur 
behovet samspelar med vad fastighetsägare erbjuder, då denna även arbetar med 
lokalförsörjningsprocessen vad gäller att söka kontorslokaler och förhandla hyresavtal. 
Där den andra intervjuade å andra sidan innehar specialkompetens inom arbete och 
arbetsplatser.  

4.1 Kontorsmarknaden 

Intervjuerna inleddes med att respondenterna fick reflektera kring dagens 
kontorsutformningar och arbetssätt jämfört med hur det har sett ut historiskt. De fick också 
ge sin syn på hur de upplever dagens läge på kontorsmarknaden och hur de tycker att den 
har förändrats under de senaste åren. Intervjupersonerna fick även redogöra hur de ser på 
dagens vakans- och hyresnivåer samt om de anser att kontorsmarknadens utbud möter 
efterfrågan. Till sist fick de också ge svar på om de anser att fastighetsägare kan möta 
dagens efterfrågan på kontor eller om de behöver tänka annorlunda och därmed ändra 
något i sitt utbud. 

4.1.1 Kontorstyper 

Under intervjuns gång avhandlades dåtidens och dagens olika kontorstyper. 
Intervjupersonerna fick redogöra för hur de ser på kontorets olika utformningar, vilka som 
håller på att upphöra och vilka de tror följer utvecklingen med dagens och framtidens 
arbetssätt och kontor. 
 
Fastighetsägare 
Kontoret som företeelse har fått ett förändrat synsätt idag jämfört med för bara några år 
sedan menar ett av de svarande fastighetsbolagen. Kontor har förändrats så till vida att de 
idag är mycket mer differentierade för att stödja nya sätt att arbeta på. De 
kontorsutformningar som förr var vanligt förekommande för företag var öppna landskap 
eller cellkontor. Utbudet idag erbjuder mer flexibla och framtidssäkrade kontor i form av 
att företag kan skapa mer verksamhetsanpassade kontorsytor. De verksamhetsanpassade 
kontoren är något som samtliga intervjupersoner menar kommer öka. En av 
intervjupersonerna lyfter att vi pratar mindre om olika kontorstyper nu och framöver, 
kontoren kommer inte klassas in i olika typer utan de kommer mer vara 
verksamhetsanpassade. Det pratas istället mer om att företag vill skapa kontorslösningar 
som passar den egna verksamheten.  
 
 



 
 

  

Analys- och rådgivningsföretag 
Kopplat till utvecklingen av dagens kontor menar också en av de svarande från analys- 
och rådgivningsföretagen att de traditionella kontoren som cellkontor eller öppna 
landskap håller på att försvinna. 

”Den enhetliga normen där det traditionella kontoret handlar om att anställda har sin egen 
arbetsplats och skrivbord håller på att dö.” 

 
Samtidigt anser den andra intervjupersonen att en variation i arbete är viktigt för individer. 
Det privata rummet är en kontorstyp som personen inte tror kommer spegla framtidens 
kontor. Däremot är det viktigt att ett kontor har tillgång till någon form av rum där 
medarbetare kan samtala utan att störa andra på kontoret. Variation i miljön är och 
kommer fortsatt att vara av stor betydelse menar intervjupersonen. 
 
Nackdelen med det aktivitetsbaserade kontoret anser intervjupersonen emellertid vara att 
medarbetare inte kan göra sina kontorsytor personliga vilket gör att kontoret i viss mån 
tappar individen. Intervjupersonen tror på variation men också till viss del 
individanpassat. Personen är medveten om att dennes tankar om olika kontorstyper på ett 
sätt går emot varandra men tror ändå att det finns sätt att individanpassa trots flexibiliteten 
och variationen av miljöer. Den svarande spånar om ny teknik på kontorsmarknaden där 
man genom en monitor kan se var på kontoret det är varmt, var det är kallt, var det är 
högljutt och tyst. Detta gör den öppna miljön mer individanpassad genom att 
medarbetaren kan välja arbetsmiljön som passar denne. 
 
Vidare uttrycker sig en av intervjupersonerna att kärnan i all kontorsutveckling bör vara 
att lokalen ska vara anpassat för företaget. Kontoret ska fungera som ett verktyg för 
företaget och designas på ett sådant sätt att det stöttar verksamheten. Det 
aktivitetsbaserade kontoret kan utformas i en uppsjö olika varianter och ska därför 
anpassas efter det individuella företaget. Görs detta på rätt sätt kan det aktivitetsbaserade 
arbetssättet fungera på alla sorters verksamheter. 
 
Intervjupersonen från ett av analys- och rådgivningsföretagen reflekterade över yta per 
anställd på dagens kontorsmarknad. Personen beskrev att många kontor har en yta per 
anställd som ligger kring 20 kvadratmeter. Personen påstår att denna siffra egentligen inte 
behöver ligga på mer än tio kvadratmeter. Många kontor har därmed för stora ytor, som 
egentligen inte behövs. Tio kvadratmeter per anställd anser intervjupersonen vara 
tillräckligt, det är gott om utrymme ändå. 
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4.1.2 Sveriges kontorsmarknad 

Intervjun behandlade därefter den svenska kontorsmarknaden där de intervjuade fick 
redogöra sin bild av marknaden. De fick även återge sin uppfattning av det rådande 
marknadsläget med avseende på vakans- och hyresnivåer.  
 
Fastighetsägare 
Flera av de svarande ser dagens svenska kontorsmarknad som stark, några använder till 
och med uttryck som het och superstark för att beskriva den. Kontorsmarknaden beskrivs 
som hetast i Sveriges stora städer, speciellt i centrala lägen. Den stora attraktionskraften 
till kontor i centrala lägen menar en av intervjupersonerna vara en pådrivande faktor till 
att hyresnivåerna drivits upp så mycket som de gjort under senaste åren. En annan av de 
svarande framhåller även den för tillfället starka konjunkturen som en pådrivande aspekt 
till marknadens starka läge. 
 
Samtliga intervjupersoner är överens om att marknadsläget med avseende på kontor i 
framförallt Stockholm innehar låga vakanser och en mycket hög efterfrågan. En av 
respondenterna beskriver att fastighetsbolaget denna representerar idag har de högsta 
hyrorna marknaden någonsin har skådat. En av de svarande menar att för låg vakansgrad 
minskar förutsättningarna för fastighetsägare att erbjuda flexibilitet för sina kunder, 
genom följande citat: 

”Det är väldigt få vakanser nu, vilket är bra som fastighetsägare, men inte till den grad för 
då tappar vi flexibilitet.” 

 
En av intervjupersonerna som representerar ett fastighetsbolag i Malmö menar istället att 
vakanserna på kontorsmarknaden inte är lika låga i Malmö som i Sveriges andra stora 
städer; Stockholm, Göteborg och Uppsala. I Malmö ser kontorsmarknaden helt 
annorlunda ut menar intervjupersonen. Fastighetsbolaget som den svarande representerar 
har i dagsläget mycket vakanser i sitt bestånd medan kollegor i Stockholm, Göteborg och 
Uppsala knappt har några vakanser alls. Det händer mycket på utbudsfronten i Malmö 
berättar intervjupersonen. Under de senaste åren har det byggts mycket kontorsbyggnader 
i Malmö vilket rentav har skapat oro kring att fastighetsägarna kan ha svårt att fylla de 
nybyggda stora kontorslokalerna. Men trots oroligheterna har fastighetsbolag i Malmö 
hållit sig väldigt stabila enligt intervjupersonen. 
 
Coworking-aktörer 
Coworking-aktörerna beskriver den svenska kontorsmarknaden som mycket stark och till 
och med glödhet som en av de svarande uttrycker sig. Marknaden är stark i alla Sveriges 
storstäder menar intervjupersonerna. Stockholm framhävs emellertid som den marknad 
där efterfrågan är som högst. Bilden av kontorsmarknaden kan enligt en av de svarande 
skildras genom att den följer konjunkturläget och är utifrån det perspektivet stark. Vid 
hänsyn till coworking på marknaden ser intervjupersonen en väldigt hög efterfrågan. 



 
 

  

Analys- och rådgivningsföretag 
Kontorsmarknaden i Stockholm har under flera år präglats av ett väldigt lågt utbud, 
speciellt i centrala lägen. Intervjupersonerna menar också att de har sett en hög efterfrågan 
på kontor i Sveriges större städers centrala lägen och som till följd av detta lett till låga 
vakanser. Den höga efterfrågan kan enligt en av intervjupersonerna framförallt ses i 
centrala lägen i Stockholm och Göteborg. Medan Malmö har en lite annorlunda 
kontorsmarknad med större utbud. Den höga efterfrågan beror till stor del på den goda 
ekonomiska tillväxten anser den svarande. 
 
Att den höga efterfrågan på kontor främst gäller i centrala lägen beror på, enligt en av de 
svarande, att företag tenderar att vilja verka mer i city och att lokaler har börjat att bli mer 
av ett verktyg för att attrahera rätt kompetens till företaget. Intervjupersonen som 
representerar ett analys- och rådgivningsföretag menar att detta är en av de största 
utmaningarna hyresgästerna har i dagsläget; att samla, attrahera och behålla personal. Idag 
vill företag ha nära till kunder, produktivitet, talang, innovation och tillgång till goda 
kommunikationer. Hyresgästerna vill samtidigt befinna sig i en miljö som inspirerar. 
Stockholm har idag utvecklats till ett kluster av tech-bolag med företag som Microsoft 
och Spotify i centrala lägen. 

4.1.3 Tydliga trender på kontorsmarknaden 

Intervjupersonerna fick återge sin bild på om de har uppfattat någon förändring på vad 
hyresgäster efterfrågar idag jämfört med vad de tidigare har gjort. Förändringar som 
exempelvis berör kontorsutformning, tjänster till kontor, kontorets läge eller flexibilitet i 
hyresavtal med mera. 
 
Fastighetsägare 

Kontorens betydelse 
Flera av de svarande har fått intrycket av att det skett en stor förändring på vad hyresgäster 
efterfrågar på kontorsmarknaden idag jämfört med hur det tidigare har sett ut. Hyresgäster 
har blivit mer medvetna framhåller flera av intervjupersonerna. Det beror till stor del av 
att det idag är mycket lättare att hitta information och uppgifter om kontorsobjekt via 
internet än vad det tidigare varit. De är också mer medvetna om att kontoret fungerar som 
ett strategiskt verktyg för såväl marknadsföring som för att utveckla verksamheten. Idag 
syns det mer att företag använder sin arbetsplats som ett strategiskt verktyg för att utveckla 
sin verksamhet och kultur samt att utåt sett vara en attraktiv arbetsgivare. Denna nya insikt 
tror en av intervjupersonerna har kommit på senare år och att företag inte hade denna 
förståelse för bara ett antal år sedan. Då agerade kontoret mer som bara ett kontor för 
företagets anställda. Företag är också mer medvetna om att platsen och läget för kontoret 
spelar en allt större betydelse.  
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Intervjupersonen beskriver vikten av läge genom följande citat: 

”Det spelar ingen roll om du har ett jättefint kontor med alla möjliga faciliteter som funkar 
jättebra, om det ligger på en plats där människor inte vill vara. Då är det ändå inte attraktivt.” 

 
Gällande kontor på attraktiva lägen anser ytterligare en intervjuperson att detta har blivit 
allt viktigare för hyresgäster, framförallt för deras varumärke och för att attrahera rätt 
medarbetare. Kontorets läge tror intervjupersonen är viktigt samtidigt som kontoret 
behöver återspegla en attraktiv plats. En attraktiv plats behöver inte betyda att kontoret 
ska vara snyggt och fint utan snarare att det skapas yta där individer vill vara. Företag 
börjar tänka allt mer på vart deras medarbetare kan tänka sig att åka för att arbeta, 
människan har blivit mer bekväm idag. En idé personen hade var att företag med 
huvudkontor utanför stan kan tänka i banorna att även erbjuda möjlighet att arbeta på ett 
kontor i innerstan för att attrahera medarbetare som anser detta viktigt. 
 
Flexibilitet 
Med avseende på kontors hyresavtal ser intervjupersonerna att det i takt med att samhället 
blir mer snabbrörligt har blivit en starkare efterfrågan på flexiblare avtalsstrukturer. Det 
är inte bara startups som har en föränderlig verksamhetsorganisation utan alla 
verksamheter ändras hela tiden i form av att de växer, krymper eller köper upp andra 
bolag. Detta har gjort att det idag syns en större efterfrågan på flexiblare avtalsstrukturer 
som följer med hur företagen förändras. Intervjupersonen poängterar att detta ställer högre 
krav på att fastighetsägare behöver erbjuda en bra produkt som möter kundernas behov. 
Fastighetsägarna behöver idag lägga större fokus på att möta kunden, betonar en av 
intervjupersonerna. 
 
En annan intervjuperson framhåller också att det efterfrågas och pratas mer om flexibilitet 
på marknaden, men menar samtidigt att det i själva verket kanske pratas mer om trenden 
flexibilitet snarare än vad det faktiskt efterfrågas. Efterfrågan tyder på att fler hyresgäster 
önskar flexibilitet, men samtidigt ser en av intervjupersonerna som arbetar på ett av 
Sveriges största fastighetsbolag att man inte sett någon ökad betalningsvilja för 
flexibiliteten. Den intervjuade påpekar att det är självklart att efterfrågan på flexibilitet i 
form av kortare hyresavtal ökar och exemplifierar det med att medellivslängden på företag 
generellt sett har minskat från 75 till 15 år. Tech-bolag och digitala bolag ökar även 
kraftigt i Sverige, vilka kan ha svårt att förutse sin framtid.  
 
Samtidigt ser ett annat intervjuat fastighetsbolag att hyresgäster är villiga att betala för 
flexibilitet. Många hyresgäster vill inte vara låsta i sina lokaler i flera år framöver. De vill 
ha så lite låsning som möjligt och det tycker många hyresgäster att det är värt att betala 
för, tillägger personen. Hyresgästerna är medvetna om att marknaden inte ser ut på ett 
sådant sätt där de kan begära samma pris för ett flexibelt avtal som för ett traditionellt 
avtal. Den stora delen av marknadens hyresgäster är förstående om värdet av flexibilitet 
och helhetslösningar. Hade å andra sidan marknaden varit svagare hade det säkert sett 
annorlunda ut i denna frågan menar den svarande.  



 
 

  

Ny teknik 
Fastighetsägarnas syn på kontorsmarknaden kopplat till den ny teknikens förändringar är 
likartade. Det har skett stora förändringar under det senaste decenniet i samband med att 
det hänt mycket i vår omvärld uttrycker sig en intervjuperson. Personen framhäver all ny 
teknik som utvecklats vilken gör att vi idag kan jobba var som helst och ha möjligheten 
att vara helt mobila. Personen påpekar att vi redan för sju år sedan hade tillgång till 
liknande teknik men att kulturen inte fanns under denna tid. Då var det fortfarande lite av 
en kultur att man skulle sitta vid ett skrivbord, annars arbetades det inte. 
 
Hållbarhet 
Något som flera av intervjupersonerna tar upp är att hållbarhet har börjat spela en viktig 
fråga på fastighets- och kontorsmarknaden. Hållbarhet har också blivit en jätteviktig fråga 
för många hyresgäster och företag, både med avseende på miljö men också på den sociala 
delen av hållbarhetsdimensionerna. Intervjupersonen som arbetar på ett av Sveriges 
största fastighetsbolag får i större omfattning allt mer frågor om vad kontorsfastigheten 
har för certifieringar, det är något hyresgäster förväntar sig att byggnaden ska ha idag 
hävdar personen. Samtidigt förklarar en av de andra svarande att fastighetsbolaget som 
denne arbetar för, aktivt arbetar med att miljöcertifiera alla deras nyproduktionsprojekt på 
grund av den ökade efterfrågan. Utöver miljöcertifieringar har fastighetsbolag även börjat 
med att hälsocertifiera byggnader för att möta de nya trenderna i omvärlden där fokus har 
omfördelats från att bara beakta miljön till att fokusera mer på människornas 
välbefinnande. Att företag arbetar mer med människor säger alla företag i alla branscher, 
men hur de arbetar med dem beskrivs oftast inte menar intervjupersonen. Ett sätt som 
fastighetsbolag arbetar med människans hälsa och välmående är genom att WELL-
certifiera nya kontorsfastigheter. 
 
Coworking-aktörer 
Intervjuperson som arbetar på ett av coworking-företagen ser att hyresgäster har 
uppmärksammat coworking-konceptet och att efterfrågan på coworking-kontor har ökat 
explosionsartat under de senaste åren. Allt fler företag inom alla sorters branscher har 
börjat efterfråga coworking-miljöer, vilket leder till att coworking bör klassas som en 
tydlig trend på kontorsmarknaden. Efterfrågan har även börjat ses från större företag 
menar båda intervjupersonerna.  
 
Analys- och rådgivningsföretag 
Den största förändringen på vad hyresgäster efterfrågar enligt ett av analys- och 
rådgivningsföretagen är att företag har börjat efterfråga mer attraktiva kontor. 
Intervjupersonen anser det fundamentalt viktigt för företag att planera för hur de genom 
sitt kontor ska vara en attraktiv arbetsgivare. De vill ha ett kontor som lockar och 
stimulerar medarbetare och kollegor att komma till kontoret för att arbeta och vara där. 
Hyresgäster har börjat efterfråga väl designade och snygga kontor. Kontorsmarknaden har 
även förändrats på så sätt att vi släpper våra skrivbord, vilket gör att vi får många olika 
sätt och även miljöer att välja mellan för hur vi vill utföra vårt arbete. En av 
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intervjupersonerna påpekar att företag vill ha egna kontor och att det är smart att ha det. 
Ett attraktivt kontor som medarbetare vill komma till och utbyta tankar och idéer med 
andra i företaget är nödvändigt för företag idag. Samtidigt behövs även andra platser att 
arbeta på för att som medarbetare inte känna sig tvungen att komma till kontoret varje 
dag. 
 
Båda svarande bedömer även att kontorsmarknaden mött en förändrad efterfrågan kopplat 
till utformning av hyresavtal. Även analys- och rådgivningsföretagen ser att det finns en 
tydlig efterfrågan på att hyresgäster vill ha mer flexibilitet i sina hyresavtal, främst i form 
av kortare avtal. Anledningen till detta beskriver en respondent beror på att många företag 
inte vet vart verksamheten kommer att befinna sig inom ett antal år vilket gör det svårt för 
dem att binda upp sig på långa hyresavtal och veta hur utformningen av kontor ska se ut. 
För att möta denna typ av förändrad efterfrågan är det viktigt och fördelaktigt att som 
fastighetsägare kunna erbjuda olika typer av färdiga lösningar med korta avtal. Med 
färdiga lösningar menar intervjupersonen att kontorslokalen kan vara i så gott som 
färdiginredd för att företag själva inte ska behöva göra stora investeringar i möbler och 
dylikt till kontoret. Där exemplifierar och lyfter båda intervjupersonerna fastighetsbolaget 
Vasakronan som erbjuder det flexibla kontorskoncept Smart & Klart. Personerna anser 
konceptet som ett bra exempel på färdigt kontor som också konkurrerar med coworking i 
form av att erbjuda färdiga lösningar med korta avtal. För företag som behöver ett kontor 
med kort varsel är det även ett perfekt koncept. Emellertid får hyresgästen tumma på att 
det inte är anpassat och designat efter företagets verksamhet. Det blir därmed en 
avvägning för företaget, vill de ha lokalen specialanpassad tar det längre tid att etablera i 
det. 

4.1.4 Kan fastighetsägare möta den föränderliga efterfrågan? 

Utifrån de nya trenderna på kontor och föränderliga efterfrågan på kontorsmarknaden fick 
intervjupersonerna avgöra om dagens fastighetsägare kan erbjuda vad hyresgäster 
efterfrågar. Intervjupersonerna var eniga att de i många fall kan det, men att de också kan 
behöva ändra delar av sitt utbud för att möta den fullt ut. Nedan redovisas resultatet över 
intervjupersonernas reflektioner kring frågeställningen.  
 
Fastighetsägare 

Som fastighetsägare är det viktigt att bevaka marknaden. Med dagens starka marknad 
påstår flera av intervjupersonerna att fastighetsägare emellertid inte alltid behöver agera 
direkt vid förändringar på marknaden. De affärer fastighetsägarna har i dagsläget är 
mycket bra, uttryckte sig en av intervjupersonerna. Detta på grund av att stora delar av 
fastighetsbeståndet är uthyrda i traditionella kontrakt. Dock påpekar en av 
intervjupersonerna att om fastighetsägare vill vara med i utvecklingen är det viktigt att de 
är startklara för att kunna agera när det verkligen är dags. Fastighetsägarna behöver 
emellertid inte bryta ut i panik på grund av att de sitter på resurserna på marknaden, som 
i detta fallet är lokalerna. En av de intervjuade personerna som representerar ett av 



 
 

  

Sveriges största fastighetsbolag beskrev att de som fastighetsägare innehar alla de resurser 
som behövs för att möta hyresgästernas förändrade efterfrågan. De besitter fastigheter i 
attraktiva lägen i city, kundstocken samt ett stort kapital. Dock är vinklingen mot mer 
flexibilitet en ny typ av affär för fastighetsbolag vilket gör det mer komplicerat än vad de 
är vana att arbeta med, som är traditionella fem- till sjuårsavtal. Där måste fastighetsbolag 
tänka om och kanske börja arbeta på ett annat sätt än vad de är vana vid och historiskt sett 
alltid arbetat med. 
 
Vidare tror flera av de svarande att coworking-aktörerna har gjort hyresgäster mer 
medvetna vilket har skapat större förväntningar av hyresvärden. Exempelvis förväntade 
sig inte hyresgästen tidigare att en fastighetsägare skulle kunna erbjuda rådgivande 
tjänster, vilket flera fastighetsbolag börjat göra. Fler av de svarande var inne på detta, en 
person tror att det är de fastighetsägare som bäst förstår den här möjligheten och som 
börjar supportera hyresgästerna med nya typer av värden som kommer fortsätta vara 
attraktiva hyresvärdar. I detta sammanhang kan coworking för fastighetsägare vara ett 
alternativ. Detta för att konceptet svarar på en del av det som efterfrågas på marknaden. 
Sammantaget handlar det om att ställa frågor till kunden som den inte visste att den ville 
ha svar på. Då måste man som fastighetsägare förstå vad som behöver frågas. 
 
Vi rör oss allt mer mot ett tjänstesamhälle och där måste vi som fastighetsägare hänga 
med, oavsett om vi vill eller inte menar en av de svarande. Fastighetsägare behöver inte 
vara först med nya erbjudanden utan snarare att de är beredda när det väl vänder, för då 
går det fort påstår personen. När man genomför en förändring och börjar erbjuda något 
nytt behöver fastighetsbolag noga ha funderat över vilken aktör de vill vara på marknaden. 
Intervjupersonen exemplifierar att coworking-aktören Convendum gärna får bana vägen 
för coworking på den svenska marknaden, så att fastighetsägarna kan komma därefter.  
 
Intervjupersonen som representerar ett annat fastighetsbolag menar att fastighetsägare 
måste vara på tårna för att hänga med i utvecklingen och i den förändrade efterfrågan från 
deras kunder. Personen tillägger att många av Sveriges stora fastighetsbolag faktiskt redan 
gör detta. De flesta ser sig redan allt mer som en samarbetspartner med sina kunder än att 
enbart se sig som en leverantör som förser kunderna med en produkt, i form av lokalyta. 
Intervjupersonen menar att det är viktigt att fastighetsägarna lär känna sina kunder och 
skapar långa relationer med dem. Fastighetsägarna ska vara med och dela kundernas 
vardag och se till att den kontorslokal kunden är etablerad i fungerar med kundens 
verksamhet. Det är ingen hyresgäst som vill flytta vart tredje år, det är kostsamt och tar 
mycket energi från företagen menar intervjupersonen. 
 
En av de andra svarande anser också att dennes fastighetsbolag kan möta dagens 
föränderliga efterfrågan från hyresgästerna. Detta dels genom att de ligger i framkant när 
det gäller hållbarhet i form av att miljöcertifiera och hälsocertifiera byggnader men också 
att de erbjuder kontorsfastigheter i centrala lägen vilket de ser en enormt stor efterfrågan 
på. 
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Ett av de intervjuade fastighetsbolagen anser sig redan aktivt arbeta med frågan kring att 
möta hyresgästernas nya typ av efterfrågan. Detta gör de enligt intervjupersonen med flera 
olika upplägg. De har bland annat tagit fram ett kontorskoncept vid varumärkesnamnet 
Smart & Klart. Detta koncept beskrivs mer utförligt under nästkommande rubrik 4.1.4.1 
Fastighetsägarnas erbjudanden för att möta den föränderliga efterfrågan. Sammanfattat 
kan konceptet beskrivas som att en hyresgäst hyr ett kontor som vid inflyttning redan är 
fullt inrett. Detta för att hyresgästen snabbt ska kunna flytta in, till och med dagen efter 
avtalet är påskrivet. Utöver färdiginrett kontor har konceptet också mer flexibla hyresavtal 
än traditionella hyresavtal. Ytterligare ett koncept som fastighetsbolaget har under 
utveckling, som utöver kommer att erbjuda korta flexibla avtal också kommer ge 
hyresgästen möjligheten att utforma kontoret efter sina önskemål. De utformas i en viss 
standard men hyresgästen har, till skillnad från Smart & Klart, möjlighet att utforma och 
lägga upp kontoret enligt sina önskemål samtidigt som uppsägningstiden är kort och 
flexibel. Värt att nämna är att om hyresgästen önskar stor hyresgästanpassning i lokalerna 
kan det vara nödvändigt att skriva längre avtal, detta för att den ekonomiska kalkylen ska 
fungera. Fastighetsbolaget som intervjupersonen arbetar för arbetar med att bredda 
portföljen och utbudet, för att på så sätt erbjuda flexibilitet för sina kunder. För att göra 
detta krävs det en uppdatering av den befintliga affärsmodellen, tillägger personen. 
 
Samtidigt som några av de svarande intervjupersonerna anser att majoriteten av de stora 
svenska fastighetsbolagen följer med i den förändrade kundernas efterfrågan tror andra 
svarande att fastighetsbolagen faktiskt behöver ändra något i sitt utbud för att fortsätta 
vara attraktiva hyresvärdar. Klarar fastighetsbolagen inte av att vara fortsatt attraktiva 
hyresvärdar behöver de samarbeta med någon som kan det menar en person. Dagens 
kunder behöver uppleva att fastighetsägarna inte bara vill sälja kvadratmeter till kunden 
utan att de faktiskt vill förstå sig på kunden och skapa en relation.  
 
Analys- och rådgivningsföretag 

Intervjupersonen från ett analys- och rådgivningsföretag tror att fastighetsbolag behöver 
hela paketet. De behöver bli mer aktiva, från att under en lång tid ha varit något passiva. 
Denna passivitet kan enligt den svarande bero på de rådande goda marknadsförhållandena 
där de inte behövt ändra sitt utbud. Det kommer å andra sidan fortsatt vara företag som 
efterfrågar det som fastighetsägarna erbjuder idag. Personen anser att det är dags att 
fastighetsägarna börjar bli mer service- och kundorienterade. De ska fokusera mer på att 
lyssna på kundens behov och försöka lösa det.  
 
Det handlar även om vilka hyresgästerna är och hur de tänker kring sitt kontor. Om de är 
medvetna om kontorets strategiska medel för att bli mer effektiva och kreativa eller om 
de endast ser ytan som en lokal att arbeta i. Beroende på vem hyresgästen är avgör hur de 
behöver bemötas. 
 
Gentemot coworking-aktörer har fastighetsägarna ett försprång eftersom de äger 
fastigheterna och lokalytorna. När coworking växer och konkurrensen hårdnar i Sverige 
tror en intervjuperson att traditionella fastighetsägare kommer bli mer inriktade på 



 
 

  

hyresgästens behov och försöka hjälpa dem att navigera i en föränderlig värld där de inte 
alltid behöver binda upp sig på långa kontrakt. Även om kunder i vissa fall fortsatt 
kommer vilja binda sig på långa kontrakt. Vi kommer framöver se att fastighetsägare 
kommer erbjuda ett större varierat utbud av flexibla lösningar. Att flera fastighetsbolag 
inte börjat erbjuda coworking-kontor tror intervjupersonen kan bero på att marknaden har 
varit väldigt bra under en lång tid. De avvaktar idag för att se vad som händer med 
ekonomin och låter samtidigt andra aktörer testa på coworking-marknaden för att därefter 
ta ställning till om det är något de också ska börja med. 
 
Den andra svarande anser att fastighetsägare både kan erbjuda vad som efterfrågas idag 
samt vad framtiden kan komma att efterfråga. Personen tillägger att fastighetsägarna 
samtidigt kan komma att behöva ändra sitt utbud för att klara det. Fastighetsbolag kan 
behöva lära sig det nya erbjudandet och den nya attityden mot kunder. Intervjupersonen 
menar att många fastighetsbolag har som primärt mål att hyra ut så mycket yta som 
möjligt, något som den svarande tycker är helt fel inställning. De bör snarare fokusera på 
att hyra ut så mycket funktion som möjligt istället. Hyresgäster är i många fall villiga att 
betala mer för funktion även om det innebär mindre yta. Funktioner kopplat till fastigheter 
och kontor behöver inte bara vara kopplat till själva arbetet utan kan också kopplas till att 
den stressade storstadsmänniskan vardag. Genom att arbetsplatsen och kontoret möjliggör 
att de kan lämna in kläder på kemtvätt, beställa några flaskor vin, ha träningsmöjligheter 
eller något så enkelt som att det ska finnas goda möjligheter till att parkera cykeln på ett 
bra sätt. 
 
4.1.4.1 Fastighetsägarnas erbjudanden för att möta den föränderliga efterfrågan 

Samtliga intervjuade fastighetsägare arbetar för att möta den föränderliga efterfrågan på 
kontorsmarknaden, men på olika sätt. AMF har ingått samarbete för att erbjuda sina 
kunder ett coworking genom Epicenter, Vasakronan har utvecklat det färdiginredda 
kontoret Smart & Klart och Castellum är i begynnelsen av att lansera ett eget coworking-
koncept. Representanten för Castellum påpekade emellertid att denne inte får uttala sig 
om deras kommande coworking-koncept innan dess lansering. Nedan presenteras därför 
enbart Vasakronans och AMF Fastigheters flexibla erbjudanden. 
 
Vasakronan - Smart & Klart 

Enligt de intervjuade började Vasakronan för några år sedan utveckla Smart & Klart efter 
att de sett en trend på flexibla kontorsmöjligheter på marknaden. Konceptet var ett sätt att 
möta behovet av flexibilitet och samtidigt göra det enkelt för kunden säger en av de 
intervjuade. Kortfattat beskrivs Smart & Klart likt färdiga och fullt möblerade kontor som 
det bara är att flytta in sina medarbetare i. Vidare så är de flexibla i sin avtalsform med en 
uppsägningstid på en månad. En av de intervjuade nämner att de tar en högre hyra för 
flexibiliteten de erbjuder. 
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Fastighetsbolaget har under en lång tid samlat på sig kunskap om den fysiska miljön 
kopplat till kontor, vilken applicerats på kontorskonceptet. En av de intervjuade menar på 
att det handlar om att hitta ett passande koncept för färdiginredda lokaler. Rätt koncept är 
inte känsligt för vad för typ av företag som nyttjar ytan, det är trots allt människor som 
ska nyttja arbetsytan menar personen. Hyresgästerna är inte olika, utan alla människor har 
ganska lika behov. Personen säger också att det för stora företag kan vara viktigt att 
varumärkesprofilera sin lokal och det kan numera ske digitalt. Det är viktigt att alla Smart 
& Klart är olika utformade, det gäller att skapa känslan företagen vill ha när kunder eller 
medarbetare kommer till kontoret. Intervjupersonen tror att det till viss del sitter i 
möblerna. Alla Smart & Klart ser helt olika ut, både vad gäller exempelvis färg och 
möbler. Vidare finns all teknik som krävs för ett fungerande kontor så som brandskydd, 
larm, inpasseringssystem med mera. 

”Smart & Klart var ett sätt att testa vårt erbjudande vad gäller flexibilitet och vi började i 
liten skala. De har under resans gång blivit fler och vi tror att efterfrågan kommer att 
accelerera mer. De är fortfarande en liten del av vårt bestånd.” 

 
De båda intervjuade tror på att Smart & Klart kan fortsätta utvecklas till större lokaler då 
de tror att efterfrågan finns. De intervjuade menar att efterfrågan på detta kontorskoncept 
finns från både mindre och större företag. Vad gäller stora företag är det vanligt för de 
som kan behöva extra plats för exempelvis konsulter som inte får plats i det vanliga 
kontoret under en period. De menar dock att det är en större risk än med flexibla mindre 
kontor. Men samtidigt påstår en av de intervjuade att inredningen som de investerat i kan 
flyttas någon annanstans och att stora företag med hög sannolikhet inte kommer att vilja 
flytta ofta. 

”Det är besvärligt att flytta för ett helt bolag. Har man hittat ett bra läge, så stannar man nog 
där ett tag, om det inte är så att man har förändrade behov. Då är vi där med nästa lösning 
och fångar dem.” 

 
Organisatoriskt tillhör Smart & Klart inte en egen organisation på Vasakronan. Eftersom 
konceptet utvecklats i liten skala har ingen dedikerad organisation behövts byggas upp. 
En av de intervjuade är också tveksam till om det ska finnas en egen organisation eftersom 
det endast är en del av Vasakronans utbud. Det handlar fortfarande om kvadratmeter, med 
tillagda service och tjänster tillägger personen. För tillfället är all service kopplat till 
kontor outsourcat till en servicepartner. Intervjupersonen menar att om Smart & Klart 
skulle komma att skalas upp, kan det krävas ändring av strukturen. 

”Jag tror inte att vi är ute efter att, likt stora aktörer, tjäna pengar på det här, utan det handlar 
snarare ett komplement med coworking till våra kunder. Det handlar om att addera värde 
till våra kunder. Sen är det såklart bra om vi kan tjäna pengar på det, men det är inte den 
största affären för oss, utan snarare en del av utbudet.” 

 



 
 

  

Fastighetsägaren tittar just nu på möjligheten att erbjuda en annan typ av Smart & Klart 
där liknande flexibilitet erbjuds. Det som skulle skilja är att det inte ingår möbler i avtalet. 
Vilket gör att hyresgästen kan ta del av flexibla avtal på centrala lägen men kan sätta sin 
egna prägel på lokalen i form av lätt hyresgästanpassning och inredning. Till skillnad mot 
Smart & Klart handlar det nya konceptet om att hyresgästen mottar en rå yta som denna 
kan anpassa och inreda själv. 
 
AMF Fastigheter - Epicenter 
Intervjupersonen beskriver coworking-arenan Epicenter som nordens ledande 
innovationshus. Det är grundat av entreprenörer som såg beteendeförändringen kopplat 
till arbete och hur detta skulle kunna utvecklas till ett nytt kontorskoncept genom att skapa 
mervärde för hyresgäster. AMF gick in som partners för över fem år sedan och var då 
tidiga med coworking. Nyckeln till framgång beskrivs som en strukturerad ansats till att 
låta medlemmarna interagera med varandra och att driva kunskapsöverföring med hjälp 
av både medlemmarna själva och externa partners. Fastighetsägaren har ägt varumärket 
fram tills nu då Epicenter börjat expandera utomlands. Det är Epicenter som opererar och 
svarar för den dagliga driften av verksamheten. De innehar även all kontakt med 
hyresgästerna. 
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4.2 Coworking 

Under nästkommande del av intervjun som behandlar coworking, fick intervjupersonerna 
inledningsvis uttrycka sin bild och definition av coworking och varför detta fenomen har 
vuxit så snabbt som det har gjort. Personerna fick utveckla en tankegång kring coworking-
konceptets för- och nackdelar kopplat till såväl fastighetsägare som hyresgäster.  Det 
diskuterades även om coworking kan fungera som en positiv synergieffekt för en fastighet 
i helhet. Avslutningsvis i denna intervjudel fick intervjupersonerna resonera kring om de 
tror att fastighetsägare klarar av och är rätt aktör att erbjuda coworking samt hur de i så 
fall ska utveckla och driva detta. Det bör tilläggas att en av de intervjuade fastighetsägarna 
för närvarande utvecklar ett coworking-koncept och av denna anledning ströks några av 
frågeställningarna kopplade till ämnet för denna person. Nedan redovisas resultatet för 
den andra delen av intervjun som innefattar coworking.  

4.2.1 Konceptet 

Intervjupersonerna fick inledningsvis återge sin bild av coworking samt hur de definierar 
begreppet innan intervjun ledde vidare på ämnet.  
 
Fastighetsägare 

Av intervjun framkom det att samtliga intervjuade fastighetsägare har en gemensam 
övergripande definition av coworking och menar att det innebär en plats där flera företag 
finns etablerade. På denna plats delar företag yta och bidrar till att kunskap och kultur 
möts. En av personerna tillägger att det är en plats där medlemmar har en fast eller flexibel 
plats samtidigt som personen inte ser coworking-ytan som ett öppet landskap. Förutom 
arbetsplats blandas ofta andra kringtjänster in i utbudet. 

”Coworking är inget konstigt egentligen. Jag tycker att den här hypen om coworking är lite 
överdriven. Det är fortfarande en arbetsplats.” 

“Coworking används alldeles för slarvigt som ett uttag för flexibla arbeten eller kontor som 
en tjänst.” 

 
Coworking-aktörer 

De båda aktörerna menar att coworking innebär att erbjuda någon form av extra-service 
till sina medlemmar. En av representanterna från coworking-aktör beskriver att det 
handlar om att skapa en problemfri vardag för de som arbetar. Medlemmarna ska känna 
att aktören ordnar med allt för en problemfri arbetsdag med hjälp av exempelvis 
kringservice i form av conciergetjänster. 
  
Personen från den andra aktören menar snarare på att coworking handlar om att erbjuda 
medlemmarna nätverkande och sociala ytor. Coworking kan ses som en kategori av 



 
 

  

kontorshotell. Kontorshotell erbjuder flexibla kontorsplatser och utöver det erbjuder 
coworking sociala ytor. Idén är att hyresgästerna ska ha möjlighet till privata rum men att 
de ska röra sig i de sociala ytorna för att utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. 
Den intervjuade påpekar tyngden av att kunna nätverka med andra företag eller individer 
vilket medför att hyresgästerna kan utveckla sin verksamhet eller företagsidé på ett bättre 
sätt än om de sitter själva i en egen lokal. Vidare menar den svarande att deras affärsidé 
är att inte bara rikta sig mot en specifik bransch utan istället erbjuda ett kontor dit alla 
branscher är välkomna för att kunna skapa ett så brett nätverk som möjligt. 
  
Samma aktör som beskriver vikten av sociala ytor menar att den stora skillnaden mellan 
kontorshotell och coworking är att på ett kontorshotell sitter individen i ett privat 
kontorsrum och jobbar där. Det finns inget utrymme för att på ett naturligt sätt träffa eller 
möta de andra företagen. Kontorshotell passar mer dem som enbart vill åt ett flexibelt 
kontrakt och full service. Coworking däremot riktar sig mot öppenhet och sociala ytor. 
Dessa ytor fylls med aktiviteter, exempelvis i form av föreläsningar, frukostar och after 
works. Personen ser att det är just den här skillnaden som efterfrågas av många företag. 
 
Analys- och rådgivningsföretag 

De intervjuade från analys- och rådgivningsföretag håller med om att coworking till stor 
del handlar om en yta som tillgodoser nätverkande mellan olika företag och individer. 
Samt att det handlar om att små företag eller startups delar på kontorsyta och tillhör något 
större gemensamt. 

”Definitionen har beblandats något eftersom det är många aktörer som kallar sig för 
coworking eftersom det är ett coolt begrepp som kan stärka varumärket.” 

  
Båda intervjupersonerna poängterar även vikten av utformningen av coworking för att ska 
kunna tillgodose nätverkande. Den ena menar att även om coworking är likt kontorshotell 
på det sätt att företag delar på kontorsyta är det viktigt att utformningen ska tillgodose att 
nätverkande sker. Det kan vara i form av lounge-ytor som medlemsföretag kommer till 
för att interagera med andra. Det kan också handla om att nätverkande sker via olika 
digitala plattformar. Den andra intervjuade har liknande åsikter och påstår att om 
nätverkande ska ske är det viktigt att det utformas på ett sätt där människorna tillåts och 
främjas att träffas. Nätverkande tror personen kan bidra med inspiration till att utveckla 
nya idéer och möjligen nya affärsmodeller. Detta kan exempelvis vara i form av öppna 
föreläsningar, frukostmöten och kvällsaktiviteter. Samma person uttryckte sig genom 
följande citat: 

”Vad gäller utformningen tror jag på någon form av torg i mitten som samlingspunkt.” 

”I Coworking-begreppet tycker jag att det är viktigt att man inte sitter isolerad i sin lilla 
kammare. För då är det inget coworking, där blir det ett kontorshotell av det.” 
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Vidare berättar en av de svarande att det finns kontorshotell som försöker attrahera en viss 
typ av hyresgäster och försöker slå sig in på coworking-marknaden. Men renodlad 
coworking, där sker det mycket mer utbyte företagen emellan. Intervjupersonen tror ordet 
i sig har blivit väldigt populärt och många använder nog det mer samt att: 

”Ordet ger uppmärksamhet, det är ett positivt ord.” 

4.2.2 Pådrivande faktorer 

De intervjuade fick ta ställning till varför coworking har blivit ett hett ämne och vilka 
faktorer som kunnat vara avgörande för konceptets framväxt på marknaden. 
  
Fastighetsägare 

Flera av de intervjuade menar att coworking blivit ett omtalat ämne eftersom det är något 
nytt inom branschen. En av de svarande beskriver fastighetsbranschen generellt som 
trögrörlig och som lever efter gamla strukturer utan incitament till utveckling. Ytterligare 
en av personerna tror att framväxten beror på att konceptet utmanar fastighetsägarnas sätt 
att hyra ut enligt de traditionella gamla affärsmodellerna: 

”Det [coworking] utmanar fastighetsbolagens traditionella sätt att arbeta med sin affär.” 

  
När något nytt uppstår är det naturligt att det blir mycket prat om ämnet. En av de 
intervjuade tror däremot att coworking blivit ett omtalat ämne eftersom att konceptet vuxit 
i en hög takt under 2018. Samma person utvecklar det som att kontor alltid upplevts som 
seriösa och tråkiga. Personen förklarar det som att något har hänt där medarbetare numera 
förväntar sig en viss typ av miljö och kan välja bort vissa typer av anställningar för att det 
upplevs tråkigt. Denne tror att coworking är en förlängning av detta fenomen, att fler vill 
göra jobbet roligt och att det ska upplevas som en rolig plats. Detta är något coworking 
lyckas med eftersom de exempelvis adderar fler tjänster än traditionella kontor gör. 
 
Två av de intervjuade som representerar fastighetsägare tror också att en faktor till 
coworkings framväxt är gig-ekonomin. En svarande tillägger att denna utveckling 
sannolikt kommer att öka och att företags kärnmedarbetare kommer att bli färre framöver. 
Detta gör att företag istället kommer använda sig av fler nätverksmedarbetare, vilka 
kommer jobba för flera arbetsgivare samtidigt. Den andra svarande vilken tog upp gig-
ekonomin som en faktor påstår att prognoserna för coworking ligger väl i linje för 
prognoserna för flexibel kontorsyta.  
 
  



 
 

  

Coworking-aktörer 
En av representanterna från coworking-aktörerna tror att framgångsreceptet för 
coworking är att de har lyckats erbjuda kontorsmöjligheter för små företag och startups 
som fastighetsägarna missat att erbjuda. Aktörens grundare startade konceptet just för att 
denna själv saknade en plats att arbeta på och ansåg inte att kontorshotell var rätt miljö 
för att kunna utvecklas och växa som företag.    
 
Analys- och rådgivningsföretag 
Av de intervjuade tror en person att coworking blivit ett omtalat ämne på grund av att det 
är nytt och utmanar den traditionella affärsmodellen som fastighetsägare hittills erbjudit 
med långa avtal. Personen tror också att hyresgästens förväntningar kan ha förändrats 
kring vad de kan få för typ av kontorsprodukt och avtal. 

”Det är så mycket mer flexibelt för hyresgästen med coworking att dem kan börja ifrågasätta 
fastighetsägarens modell.” 

  
Båda representanterna från analys- och rådgivningsföretagen tar upp gig- och 
delningsekonomin som en betydande faktor för tillväxten av coworking. De menar att 
personer som är gigare och inte har en fast arbetsgivare fortsätter ha ett behov av att träffa 
andra människor. Anledningar till att de vill tillhöra något gemensamt kan vara för att få 
nya idéer, hitta nya affärer och för att det är tråkigt att arbeta ensam. En av de svarande 
tillägger att det är dessa som har störst behov av coworking, för dem är det ett sätt att hitta 
någon att samarbeta med. 

4.2.3 Efterfrågan  

Intervjupersonerna fick återge sin bild av hur kontorsmarknadens efterfrågan ser ut på 
coworking. Deras reflektioner följer nedan.  
 
Fastighetsägare 

Flera av de intervjuade från fastighetsbolagen tror att efterfrågan på coworking handlar 
om det förändrade beteendet kring arbete. När detta sker och arbetsgivare samtidigt möter 
nya krav från de anställda måste de anstränga sig för att attrahera och behålla talang. En 
av de intervjuade menar att coworking har dykt upp likt ett tillvägagångssätt som både 
kan hantera kostnadsstrukturen för yta och samtidigt addera värde i form av att skapa nya 
möjligheter till nätverkande. Personen tror att efterfrågan kommer att eskalera när 
hyresgäster ser vilket värde coworking skapar. Den intervjuade förklarar med ett exempel 
som denna brukar använda i sammanhanget:  

“IBM är ett utav de företag som har köpt sitt huvudkvarter som en tjänst av WeWork. 89 
procent av de anställda som sitter i IBM:s WeWork-arrangerade huvudkontor uppger att de 
aldrig skulle kunna tänka sig att gå tillbaka så som det var innan. “ 
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En av de andra intervjuade menar att coworking efterfrågas eftersom det kan ses 
fördelaktigt om ett företag sitter på en sämre adress och vill locka en viss typ av 
medarbetare som inte kan tänka sig sitta i en förort. Då kan coworking erbjuda en attraktiv 
plats. Sammantaget beror det helt och hållet på vad för typ av medarbetare företaget har 
och vill attrahera. Ytterligare två personer håller med om att det till stor del handlar om 
anställningsattraktion. Båda personerna menar att det handlar om att att förstå hur 
personer i gig-ekonomin önskar arbeta. Det handlar även om att förstå Millennials och 
Generation Z:s efterfrågan samt krav på arbetsgivaren. En av de intervjuade från ett stort 
svenskt fastighetsbolag tror att coworking kunnat matcha dessa krav. Det handlar inte om 
att det är ballt och snyggt, tillägger personen, utan att coworking interagerar hyresgästen 
på ett annat sätt med sina medarbetare och tillåter ett arbetssätt som upplevs mer effektivt 
och produktivt. 
  
Några andra respondenter tillägger att efterfrågan till stor del handlar om att det är ett 
koncept som erbjuder en gemensamhet och att det ingår service. Någon tror att 
erbjudandet om service gör att företagen i sin tur kan fokusera på sin kärnverksamhet. 
Samma person exemplifierar det med följande citat:  

“Vem orkar handla upp kaffemaskinen liksom?”  

 
Det är något som tillhör vardagen vid skötandet av ett eget kontor. Någon måste ansvara 
för upphandling av kaffemaskin, städning, och någon ska sköta fika samt diskmaskin 
dagligen. Den här typen av frågor försvinner vid ett medlemskap hos en coworking-aktör. 
En av de svarande som tror att efterfrågan handlar om att tillhöra en gemenskap och 
därmed kunna ta del kunskapsöverföring tror dock att det allmänt pratas mer om detta än 
vad kunskapsöverföringen i verkligheten är. Den intervjuade tror att det skiljer sig på vem 
kunden är, en startup är mer sökande och kan med högre sannolikhet få ut kunskap. Till 
skillnad mot ett större företag, då det kan vara mer tveksamt, tror den svarande. En av de 
intervjuade från ett annat fastighetsbolag håller inte med och påstår att:  

“Det är storföretagen som är motorn för coworking.”  

  
Vad gäller vilket segment som efterfrågar coworking står stora företag för den absolut 
största tillväxten. Vidare exemplifierar personen det med att WeWork för tillfället satsar 
fullt strategiskt på storföretags-segmentet och det är till dessa aktören helst säljer 
medlemskap till och inte till mindre företag. Det handlar dels om riskfördelning men också 
om att den största efterfrågan finns från dessa. Intervjuperson meddelar att Microsoft har 
valt att flytta från Stockholmsförort för att flytta in till centrala Stockholm för att etablera 
sig hos aktören WeWork. I samband med detta minskar företaget i princip sin yta till 
hälften. Detta är en strategi Microsoft har på internationell nivå för att kunna växa och 
minska på ett flexibelt sätt. 
  
  



 
 

  

Coworking-aktör 

En av de intervjuade menar att efterfrågan på coworking kommer från att företag inte vill 
vara tvungna att stänga in sig i ett privat kontorsrum. Personen tror att dessa ser det 
attraktivt att ha möjligheten att jobba ostört men att även kunna förflytta sig till sociala 
ytor för en mer inspirerande miljö med andra företag.  
  
Båda representanterna från aktörerna ser en efterfrågan från olika företagssegment, vilket 
de ser som positivt för en bra blandning för nätverkande. Den ena aktören påstår sig se en 
ökning av större företag som söker sig till dem. De stora företagen har börjat förstå 
innebörden av coworking och vill därmed kunna erbjuda det till sina anställda. 
Coworking-aktörerna har börjat se att större företag flyttar en del av sina verksamheter 
som tillhör ett specifikt projekt eller någon viss avdelning som inte har behov av att sitta 
på företaget till ett coworking-kontor. Detta främjar ett innovations- och framtidstänk för 
företagen, menar en av de svarande, samtidigt som en blandning av andra företag kan ge 
upphov till inspiration och sporra varandra. 
 
Den andra aktören ser däremot att den vanligaste företagstypen är i storleken fem till åtta 
anställda. Samma person menar att de ser en efterfrågan av företag som har mycket 
kundbesökare eller möten eftersom aktören kan tillgodose passande personal som bemöter 
företagens kunder väl. 
 
Båda coworking-aktörerna är eniga om att efterfrågan på coworking är mycket stor. En 
av intervjupersonerna beskriver att intresseanmälningar och förfrågningar på aktörens 
coworking-kontor ökar i stort sett för varje månad. Personen uttrycker sig genom följande 
citat:  

”Utifrån där vi jobbar och med hänsyn till coworking tycker jag att det är väldigt hög 
efterfrågan.” 

”Hela konceptet kring coworking tror jag är på uppsegling. Speciellt i och med vad som 
komma skall. Nästa år när vi får en internationell coworking-aktör som kommer hit. Det har 
gett ytterligare lyft för oss.” 

  
Efterfrågan är mycket stor på såväl coworking som på konferensrum belyser en av 
aktörerna. I och med denna efterfrågan har coworking-aktören sett en ökad intäkt genom 
att också hyra ut konferensrum och konferenslokaler till icke-medlemmar. I framförallt 
centrala Stockholm ser de en stor efterfrågan på mötesrum. Personen beskriver efterfrågan 
genom följande citat: 

”Istället för att låta rummen [mötes- och konferensrum] stå tomma valde vi att effektivisera 
användandet genom att även hyra ut dessa till externa aktörer.” 
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4.2.3.1 Coworking-aktörernas erbjudanden 
De båda intervjuade coworking-aktörernas erbjudanden omfattar liknande ytor för 
coworking men trots det skiljer sig deras koncept på några områden. Något som båda 
aktörerna lyfter är att de just nu utvecklar en digital plattform för att skapa en brygga 
mellan medlemmarna och de olika anläggningarna i Sverige. Plattformen beskrivs likna 
den sociala nätverksplattformen LinkedIn och visionen är att vem som helst i världen ska 
kunna bli en del av aktörens nätverk. 
 
United Spaces 

Aktören svarar på efterfrågan genom att erbjuda en inspirerande miljö designmässigt, men 
främst genom att fylla utrymmena med sociala aktiviteter och skapa förutsättningar för att 
individer och företag ska kunna nätverka medlemmar emellan på ett naturligt sätt. Aktören 
erbjuder något varje dag, exempelvis bjuds det på frukt på måndagar, gemensam 
frukostbuffé på tisdagar, på onsdag bjuds det på en stor lösgodisbuffé, på torsdagar och 
fredagar arrangeras after works.  

 ”Det finns något enkelt som händer varje dag, vilket främjar naturliga möten.” 

 
United Spaces berättar att de erbjuder tre varianter av medlemskap. Samtliga medlemskap 
innebär tillgång till gemensam lounge och full service såsom postadress, posthantering, 
WiFi, kaffe och sociala aktiviteter. Personen menar att det för tillfället är högst efterfrågan 
på privata kontorsrum och lounge. Enligt denne verkar det omotiverat för medlemmar att 
betala extra för att sitta i öppet kontorslandskap. De flesta tycker att man lika gärna kan 
sitta i loungen då, uttrycker respondenten. Detta har gjort att aktören valt att bygga om en 
del öppna kontorsytor till privata kontorsrum för att möta efterfrågan. Vidare påstår den 
intervjuade att aktören sett en efterfrågan på kontorshubbar, vilka fungerar likt en plats att 
arbeta på som en förlängning på huvudkontoren inne i städerna. Just nu är aktören igång 
med att etablera en typ av hubb nära en flygplats i Stockholm för att svara på efterfrågan. 
Där kommer det främst att vara fokus på privata kontorsrum och mötesrum. Aktören 
tillägger också att just mötesrum är ett viktigt inslag i deras verksamhet, efterfrågan verkar 
enorm menar intervjupersonen. 
 
Convendum 

Convendum erbjuder förutom flexibilitet en premiumprodukt enligt intervjupersonen. De 
har satsat på att personalen har en hög standard där några av dem kommer från 
hotellbranschen för att erbjuda en hög service. Detta tror den svarande skapar och kommer 
fortsätta skapa fördelar för dem som aktör.  
 
Vidare erbjuder aktören endast en form av medlemskap, vilket innebär privata kontorsrum 
som också ger tillgång till ett tjugotal tjänster beskriver intervjupersonen. Tjänster 
innefattar exempelvis tillgång till lounger, tillgång till ytorna dygnet runt, rabatt på mötes- 
och konferensrum, tillgång till gym, frukost på morgonen och after works på fredagar. 
Personen poängterar att tjänsterna är viktiga i deras erbjudande, men det viktigaste är ändå 



 
 

  

att vi skapar en miljö som är flexibel för medlemmarna. Intervjupersonen fortsätter berätta 
att om medlemmarnas företag växer så ska de kunna expandera hos aktören, trots att det 
endast erbjuds kontor i fasta storlekar. Personen tror att deras premiumprodukt till viss 
del även handlar om känslan när personer kommer in i rummet, det handlar exempelvis 
om hur det ser ut, hur det är möblerat och vad det är för utsikt.   
 
Analys- och rådgivningsföretag 

Personerna från analys- och rådgivningsföretag menar att efterfrågan på coworking till 
stor del handlar om förändrade beteenden, likt det personerna från fastighetsbolagen också 
påpekar. Gig-ekonomi och förändrade affärsmodeller leder till fler som frilansar och 
startar egna företag. En av de intervjuade menar att efterfrågan på coworking började från 
detta företagssegment. De båda är eniga om att efterfrågan däremot även finns från större 
företag i nuläget. Dessa vill etablera sig i coworking-kontor för att det är mer 
kostnadseffektivt och flexibelt om de exempelvis håller på att expandera eller har en 
projektuppgift. Det handlar även om tillgång till en global gemensamhet och att få tillgång 
till influenser. Sen är det nog också bra att kunna erbjuda sina medarbetare variation 
menar intervjupersonen. 
  
En av de intervjuade tror också att efterfrågan finns från dem som arbetar på resande fot, 
att ha tillgång till kontorsplats på olika orter. Även om det kostar pengar att vara medlem 
så är det ett enkelt sätt att få tillgång till en arbetsplats med service, utan att behöva göra 
investeringar på egen hand. 

4.2.4 För- och nackdelar  

Under denna del av intervjun fick samtliga intervjupersoner återge sin bild av för- och 
nackdelar av coworking, både vad gäller för hyresgästen och fastighetsägaren. Vidare 
hölls diskussion om coworking innehar någon form av positiv effekt för fastigheten som 
helhet. Följande kapitel är uppdelat enligt; Fördelar, Nackdelar och Följder vid ekonomisk 
nedgång.  

4.2.4.1 Fördelar 
Fastighetsägare 

Samtliga intervjuade personer som representerar fastighetsägare har en gemensam 
uppfattning av att en coworking-yta skapar mervärde för fastigheten som helhet om ytan 
är utformad på rätt sätt. Vad gäller utformningen poängteras det att den i så fall måste vara 
användbar för andra hyresgäster i fastigheten. Detta exemplifieras med att det ses som 
positivt att hyresgäster i fastigheten tillåts rörelsemarginal och har möjlighet att spilla över 
på coworking-ytan vid företagstillväxt eller vid aktuellt projektuppdrag då deras 
kontorsyta inte räcker till. En intervjuad är inne på att coworking, utformningsmässigt, 
lättare ger mervärde genom att vara etablerat på entréplan, där människor kan mötas. En 
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annan person uttrycker sig att en coworking-yta kan skapa en positiv coolhets-stämpel för 
fastigheten.  
Samma person exemplifierar med en uthyrning i Malmö där fastighetsägaren hyrt ut yta 
till en coworking-aktör som är nischad mot spelbranschen. Där har samspelet till övriga 
hyresgäster i fastigheten lyckats. Övriga hyresgäster i fastigheten innehar ett traditionellt 
hyresavtal med fastighetsägaren samtidigt som de tecknat medlemsavtal med coworking-
aktören för att ta del av nätverket. Förutom nätverk kan de ta del av entré, matsal och viss 
service hos aktören. Aktören är i detta fall också till fördel då den lockat till sig många 
stora företag till Malmö, vilket i sin tur skapat fler hyresgäster till fastighetsägaren 
tillägger intervjupersonen. 
  
Två intervjuade påpekar vikten av att coworking-ytan förhoppningsvis nyttjas mer 
effektivt än en traditionell kontorsyta. En av intervjupersonerna tar upp problematiken 
kring att kontorslokaler står tomma på kvällar och helger och funderar på varför man inte 
nyttjar dessa till något annat under dessa tider. Den andra personen tillägger att detta är 
intressant ur ett ekonomiskt perspektiv, men också för miljön. Eftersom en fastighet har 
en hög klimatpåverkan tycker personen att det är orimligt att en lokal har en nyttjandegrad 
på 35–65 procent, beroende på verksamheten. Denne menar att det är ett ohållbart sätt att 
bruka lokalerna med följande citat: 

“Vi kan inte ha en nyttjandegrad på 85 procent mellan klockan 8–17 och på 0 procent efter 
klockan 17 på lokalerna när vi har ett sådant fotavtryck på världen. Jag tror att alla typer av 
koncept som lägger sig ovanpå dagens affär som utnyttjar ytan mer effektivt och kommer 
fler till nyttjande är gott för världen.” 

  
Vidare påpekar två respondenter att det finns positiva värden för externa hyresgäster i 
form av att coworking-aktörer i många fall även tillhandahåller mötes- och konferensrum. 
En tillägger att de flesta företag vanligtvis inte har sådana, med plats för exempelvis 40–
50 personer, på sitt egna kontor. Där skapar coworking också ett mervärde genom att 
erbjuda andra icke medlemsföretag att hyra konferenslokaler på coworking-kontoret. 
Även på detta sätt har coworking-aktörer förstått vad som skapar mervärde för fastigheten, 
platsen och området.  
 
Coworking-aktörer 

Även personerna som intervjuats från coworking-aktörerna menar att deras tjänst höjer 
servicenivån i fastigheten. En av personerna uttrycker sig att coworking har en positiv 
effekt på fastigheten. Personen berättar att aktören i en nybyggd fastighet kommer att ha 
hand om receptionen för hela huset där två våningar sedan består av coworking och 
resterande plan av ytor för större företag.  
 
Den intervjuade påstår att: 

”Fastighetsägaren ser det som attraktivt och som ett mervärde att få in coworking i 
byggnaden.” 



 
 

  

Den andra intervjuade menar på att servicenivån höjs i form av att hyresgäster på andra 
ytor kan använda aktörens konferenslokaler och ta del av frukost på morgnarna mot 
betalning. Dock erbjuder denna aktör endast ett typ av medlemskap vilket omöjliggör 
nyttjande av coworking-ytan per dag för besökande eller andra hyresgäster i fastigheten. 
 
För hyresgästen finns det också fördelar med coworking poängterar en av 
aktörerna.  Denne har sett att företag som sitter i en coworking-miljö får lättare att 
rekrytera medarbetare till företaget. Personen ser fördelar för företag som arbetar i ett 
coworking i form av att mindre företag känner sig större då de ingår i ett större nätverk 
och en större gemenskap. Intervjupersonen menar att det även finns fördelar i form av att 
det kan bli variation i arbetssättet. De flesta arbetar från en laptop och kan enkelt förflytta 
sig vartefter det känns bra och beroende på arbetsuppgift. Några fokuserar bäst när de 
sitter i privata kontorsrum medan andra tar på sig hörlurar och sitter i loungen, berättar 
personen. Det skapar även förutsättningar för att kunna träffa andra personer. 
 
Analys- och rådgivningsföretag 

De två intervjuade från analys- och rådgivningsföretagen är också inne på att coworking 
kan medföra positiva effekter på en fastighet. Men betonar, även dem, vikten av att ytan 
då utformas på rätt sätt. En intervjuad fyller i med att om ytan ska generera något positivt 
för övriga hyresgäster behöver ytan vara öppen och inbjudande samt gärna vara etablerad 
på entréplan. En sådan yta lockar till sig övriga hyresgäster som sedan kan nyttja aktörens 
utbud. Denne berättar att det dock finns aktörer som missat detta och ses istället som 
anonyma i fastigheten för övriga hyresgäster. Marknadsförs inte coworking-ytan utåt sett 
menar personen att ytan inte tillför något för fastigheten. 
  
En av respondenterna berättar att dennes företag har tittat på hur coworking kan påverka 
hela fastigheten, främst i London där marknaden är mer mogen. Det som upptäcktes är att 
byggnaden i sig och området har fått ett lyft av att det är mer liv och rörelse, vilket säkert 
gäller för Stockholm också menar personen. Lyftet innebär att det är mer människor som 
rör sig i området samt att det är fler events, både internt och externt för byggnaden. Vidare 
blir byggnaden mer attraktiv då entréplanet utformas på ett bra och häftigt sätt av 
coworking-aktören. 
  
En respondent tillägger att det här finns en fördel om fastighetsägaren själv håller i 
coworking, att kunna planera ytorna i fastigheten på ett optimalt sätt, gärna med 
coworking i entréplan. Personen menar att man borde kunna dra mer nytta av coworking 
i fastigheten än vad denna tidigare sett exempel på. 
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4.2.4.2 Nackdelar 
Fastighetsägare 

Som nämnt under fördelar ovan, beror mervärdet av coworking-yta till stor del på hur ytan 
är utformad. En av de intervjuade från en svensk fastighetsägare menar att om ytan inte 
är öppen för externa hyresgäster utan dold, ses coworking som vilken hyresgäst som helst. 
Detta kan då istället bli ett negativt inslag i form av att det blir mycket rörelse av okända 
människor och då handlar det också om säkerhetsfrågor för de andra företagen i 
fastigheten, tillägger personen. En annan respondent är inne på samma spår och menar att 
det beror på hur fastigheten är utformad och vad för typ av hyresgäster som befinner sig 
där.  

”Är det advokater i hela huset så kanske inte de vill ha så mycket spring. För i min värld så 
är coworking yngre människor och mer spring och flöde.” 

 
Vidare påstår en representant från en annan fastighetsägare att en av de största 
nackdelarna med coworking är begreppsförvirringen. Det finns flera nya coworking-
aktörer som etablerar sig och inte förstår vad coworking innebär. Den intervjuade påpekar 
att risken för coworking som företeelse är att det finns aktörer som startar upp en 
affärsmodell med tron om att det handlar om att tillhandahålla en arbetsplats. Somliga 
aktörer förstår inte att det är värdeadderande, vilket de lyckade coworking-aktörerna 
förstår är framgångsfaktorn för coworking. Detta kan tendera att urvattna hela företeelsen 
vilket kan leda till minskad efterfrågan på sikt.   
 
Vidare menar intervjupersoner att finns det nackdelar med flexibla och korta 
kontraktstider. De påstår att det är en risk att fastighetsvärdet går ner. En person menar att 
marknaden är omogen för den här typen av avtal. Detta eftersom långa traditionella avtal 
ger en tryggare framtidsbild om fastigheten ska säljas. 
 
En annan åsikt är att det för hyresgästen finns nackdelar i form av kostnaden för 
coworking-ytan.  Omsätts denna kostnad till en vanlig kvadratmeterhyra betalar 
hyresgästen betydligt mer menar personen. Dock tillägger denne att även om hyresgästen 
betalar mer för ytan är det flexibilitet och service de får tillbaka. En respondent som 
arbetat nära hyresgästen menar att flexibiliteten kan vara en nackdel i vissa sammanhang. 
På individnivå kan nackdelen vara att en person inte tillhör lika bra sammanhang, 
personen saknar en riktig plats och inte blir sedd. Detta gäller även aktivitetsbaserade 
miljöer då anställda lätt kan gömma sig och inte känner sig sedda. En av 
intervjupersonerna med en ledande befattning uttrycker sig med följande citat: 

”En risk med detta arbetssätt är att man måste vara ledare på ett annat sätt.” 

 
Samma person poängterar att dennes fastighetsbolag har sett att deras hyresgäster är rädda 
för att tappa sin kulturutveckling och arbetskultur om de har för mycket coworking 
kopplat till sin affär.   



 
 

  

Coworking-aktörer 

Representant från en av coworking-aktörerna påpekar också att profilering av varumärke 
är lättare om företag har en egen lokal. Vidare menar aktören att det är något de tittar på 
internt nu, hur företagen ska kunna känna sig synliga. Det gäller aktörens hemsida men 
även fysiskt på plats med hjälp av digitala skärmar. 
 
Analys- och rådgivningsföretag 

Av de intervjuade analys- och rådgivningsföretagen tror en att det främst för stora företag 
finns nackdelar med coworking. Personen berättar att det finns exempel på stora företag 
där enskilda anställda eller mindre grupper fått arbeta på coworking, men för hela 
företaget fungerar det inte. Personen exemplifierar detta: 

”När vi skulle byta kontor diskuterade vi att etablera oss hos en av de större coworking-
aktörerna i Stockholm. Men vi kom fram till att vi skulle försvinna i mängden och vi är 
måna om vårt varumärke. Vems varumärke är det vi främjar om vi sitter hos aktören? Men 
om vi skulle vara ett litet företag på tre till fem personer hade det passat oss bra.” 

  
Den andra intervjuade ser inte att nackdelarna behöver vara fler för större företag. Men 
håller med om att det i coworking kan vara svårt att skapa en egen identitet. Respondenten 
påstår att det är en nackdel, att som hyresgäst inte kunna sätta upp skyltar med sitt 
företagsnamn på samma sätt som de kan på en annan kontorsyta. Det blir en hel fusion av 
andra företag där det kan bli svårt att hålla ihop en arbetsgrupp vilket gör att anställda kan 
hitta en egen kultur. Intervjupersonen tar upp ett stödjande exempel: 

”En representant från ett företag hade suttit hos WeWork, vilken sa att det var svårt att skapa 
sin egen identitet, sin egen kultur och sitt varumärke för att allt var så präglat av aktörens 
kultur. Det utvecklades mer eller mindre till att de adopterade aktörens och det var svårt för 
dem att bygga en egen kultur.” 

  
Ytterligare en nackdel nämns under intervjun, likt som en person från ett fastighetsbolag 
påpekar en person från analys- och rådgivningsföretagen att det för vissa yrken finns 
nackdelar med utformningen av coworking. Exempel på ett sådant yrke är jurister som 
kräver en annan typ av arbetsplats som klarar sekretess, säger den intervjuade. 
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4.2.4.3 Följder vid ekonomisk nedgång 
Fastighetsägare 

Intervjupersoner som representerar fastighetsägare har delade uppfattningar om hur en 
ekonomisk nedgång kan påverka coworking. Några påstår att det kommer påverka 
coworking negativt eftersom medlemmar kan få svårt att betala hyra för ytan samt att de 
lätt kan lämna eftersom de sitter på korta avtal. Vidare tillägger en intervjuad att det finns 
företag som har sin största tillgång av ett humankapitalintensivt bolag, det vill säga de 
anställda, och dessa ställer krav på att det är där de vill verka och att det är där de löser 
uppgifterna bäst, då blir det genast mer komplext. Det handlar då om företaget ser 
coworking som en kostnad eller som en tillgång. 
 
Coworking-aktörer 

Intervjuperson från en coworking-aktör tror att aktörer skulle kunna behålla sina kunder 
under en ekonomisk nedgång eftersom de stora företagen skulle klara nedgången. 
Personen menar att det finns risk i att de små företagen och startups inte skulle fortsätta 
vara medlemmar eftersom kontorsplats skulle bli en stor kostnadsbärare för dessa. Men 
däremot skulle de kunna komma att tappa några medlemmar, men säkert även fyllas på 
av andra, främst i form av företag som fått skala ner eller inte har råd med en stor lokal 
längre. 
 
Många medlemmar är frilansare eller startups och en ekonomisk nedgång påverkar dem 
starkt och då förlorar coworking-aktören intäkter. Intervjuperson från en coworking-aktör 
påstår att:  

”Vid en lågkonjunktur kommer trenden inte att reduceras utan den kommer innebära att fler 
företag kommer vilja ha mer flexibilitet i osäkra tider.” 

 
Analys- och rådgivningsföretag 

Person från analys- och rådgivningsföretag håller delvis med och tror inte att en 
ekonomisk nedgång nödvändigtvis skulle behöva vara en nackdel för coworking. Denne 
menar att en lågkonjunktur alltid är tuff men att det för coworkings del kan handla om att 
fler personer vågar prova sina egna vingar efter att deras företag gått i konkurs, och då 
behöver någonstans att arbeta. Det är också många analytiker som delar den 
uppfattningen, tillägger intervjupersonen från ett analys- och rådgivningsföretag. Om 
konjunkturen vänder så är det naturligt att det är de rörliga kostnaderna som bortprioriteras 
först, eftersom det är svårare att koppla bort de fasta kostnaderna och tillägger att: 

”Eftersom ett coworking-medlemskap är en rörlig kostnad finns det en risk i att det är en av 
sakerna företag skulle välja att avsluta först.” 

 



 
 

  

4.2.5 Coworking-aktörernas etablering på kontorsmarknaden 

De intervjuade fastighetsägarna fick ge sin syn på att nya typer av coworking-aktörer 
etablerar sig på marknaden. Vidare fick coworking-aktörerna ge sin syn på att flera aktörer 
etablerar sig. 
  
Fastighetsägare 

Flera personer från fastighetsbolagen ser det delvis som konkurrens att fler coworking-
aktörer börjat etablera sig på den svenska marknaden. En av dessa personer menar att den 
amerikanska aktören WeWork är en konkurrent till alla inom kontorsmarknaden eftersom 
de är så pass kapitalstarka. Men samtidigt uttrycker sig personen enligt följande: 

”Men för vår del är jag inte så jättenervös för det där. För vi sitter fortfarande på 
fastigheterna och vi sitter fortfarande på kunderna och resurser som coworking-aktörerna 
inte har.” 

  
WeWork:s intåg i Sverige under våren år 2019, tror en av de andra intervjupersonerna 
kommer attrahera många startups men också större företag. En fjärdedel av WeWork:s 
portfölj består av företag med fler än 1 000 anställda tillägger intervjupersonen. Stora 
företag är också det företagssegment som växer snabbast av WeWork:s kunder. Den 
svarande tror att WeWork kommer generera jättestor positivitet och skapa stor potential i 
området med mer rörelseliv. Det skapar också en stor global prägel på Stockholm, i större 
utsträckning än vad det är idag. 
 
En annan intervjuad är mer orolig över konkurrensen från aktörerna då bolaget just nu får 
många förfrågningar från hyresgäster som bedriver coworking, framförallt är det många 
som vill hyra lokaler i befintligt skick för en billigare hyra. Någonstans blir 
fastighetsägaren en ekonomisk mellanhand, tillägger personen. Personen tror det är därför 
fastighetsägare nu har vaknat på detta ämne och menar att de måste fundera och ta 
ställning till hur bolaget ska positionera sig. 

”Vi hyr ut billigt här men de tjänar pengar. Ska inte vi ha en del? Ska vi bara vara en 
mellanhand, ska inte vi ha en del av kakan?” 

  
Av de intervjuade tror en person att konkurrensen handlar om att fastighetsägarna behöver 
följa med i utvecklingen. Personen menar att om fastighetsägarna inte följer med och 
adresserar värdena hyresgästerna önskar samt jobbar strukturerat med det, kan 
konsekvensen bli att kunderna successivt efterfrågar något som inte fastighetsägarna kan 
erbjuda. Personen tillägger att möjligheten är ju att faktiskt kunna göra både och. Att 
kunna adressera båda värdena till kunderna, så att de som vill bygga upp sin egen miljö 
utav olika regulatoriska säkerhets- eller kulturella aspekter kan göra det och de som 
efterfrågar fullständig flexibilitet och korta avtalsformer kan göra det.  
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Coworking-aktörer 
Att WeWork, som beskrivs likt en internationell coworking-jätte, inom snar framtid ska 
etablera sig i Stockholm ser båda intervjupersonerna som positivt och generellt som en 
fördel för svenska coworking-aktörer trots att konkurrensen kommer att öka. De 
intervjuade påpekar att människor kommer bli mer uppmärksamma på coworking och få 
upp ögonen för såväl WeWork som andra coworking-aktörer som finns på marknaden. 
En av personerna tillägger dock att det till viss del kan vara negativt med för mycket 
konkurrens.   

”Branschen är ju relativt ny så om det dyker upp fler coworking-ställen bidrar det till en 
ökad medvetenhet på marknaden.” 

4.2.6 Coworking, något för fastighetsägaren? 

Samtliga intervjuade fick under intervjun redogöra för om de tror att Sveriges 
fastighetsägare kommer börja utveckla egna koncept för coworking. Vidare diskuterades 
det hur de intervjuade ser på fastighetsägarens möjlighet att utveckla coworking, antingen 
internt eller externt. 
  
Fastighetsägare 

Flera av de intervjuade är övertygade om att fler fastighetsägare kommer att börja utveckla 
och etablera coworking framöver och menar att det redan har börjat hända i olika former. 
En svarande tycker det är modigt när fastighetsbolag utvecklar i intern regi, eftersom att 
det är en ny sorts affärsmodell. En annan menar att de som fastighetsbolag just nu står 
inför många frågor kopplade till ämnet: 

”Hur ska vi göra? Ska vi driva själva? Ska vi samarbeta? Ska vi hyra ut till WeWork? Ska 
vi inte hyra ut till WeWork? Ska vi hyra ut till någon annan - går det bra?” 

  
Flera av de intervjuade är eniga om att fastighetsägaren måste välja vilken plats de vill ta 
i värdekedjan samt vad för aktör man i sådana fall vill vara och därefter välja riktning. En 
av intervjupersonerna tillägger att flera fastighetsbolag har köpt eller har tankar på att 
köpa sig in på coworking, eftersom det är ett sätt att lära sig affären och vara med och 
kunna vara med och påverka den. En person utvecklar det som att det finns tre vägar att 
gå; antingen fortsätter fastighetsägaren att hyra ut ytor som de alltid gjort, samarbetar med 
andra eller utför det internt. Det första alternativet att hyra ut ytor innebär, enligt en annan 
svarande, att det blir en coworking-aktör som hyr och sköter sin verksamhet där. Detta 
gör coworking-aktören till vilken hyresgäst som helst. Vidare är det aktören som adderar 
mervärden på ytan i form av service och tjänster. För att utföra det internt krävs muskler, 
organisation och ett bra förarbete med analyser. Det krävs även en helt annan typ av 
kompetens än vad fastighetsbranschen är van vid för att utveckla coworking internt. Vid 
val av riktning är två intervjuade eniga om att det skulle handla om ett coworking utan 
inriktning från ett visst företagssegment, eftersom det finns en fördel för fastighetsägaren 



 
 

  

att ha ett ställe där alla hyresgäster kan mötas och inte bara en viss typ. Vad gäller vilken 
kompetens som krävs uttrycker två andra personer sig enligt följande: 

”Det är någon form av hotellkompetens som krävs för att driva coworking. Det skulle man 
som fastighetsägare kunna fånga, det verkar inte omöjligt. Men det är en annan typ av affär 
och i form av annan kompetens. Får man in dem så varför inte utveckla det internt?” 

”Det handlar om att erbjuda en tjänst, snarare än kvadratmeter. Ska man gå mer mot 
tjänsteerbjudande måste man som fastighetsägare ha med andra människor att göra för att 
det är en annan typ affär.” 

  
En representant från ett fastighetsbolag utvecklar deras generella strategi som att de gör 
saker bäst tillsammans med andra. Intervjupersonen exemplifierar det med att de som 
bolag vet vad de själva är bäst på och vad de inte är bäst på. Skulle de exempelvis behöva 
någon som kodar tar de in dem som de tycker är bäst på det, istället för att de ska göra 
något halvbra själva. Likaså ser de på strategin med coworking där de har valt att 
samarbeta med olika aktörer eftersom de helt enkelt tycker att dessa är bäst på konceptet. 
Att samarbeta med andra aktörer tror personen bygger lojalitet till sina kunder, i form av 
att de förstår och kan adressera de värdena som de efterfrågar. I samarbetet är det aktörens 
varumärke som syns, fastighetsägaren beskrivs som en facilitator i sammanhanget. Trots 
att fastighetsägaren valt en strategi med samarbeten tror den intervjuade ändå att 
konceptet är möjligt att utveckla internt i egen regi. Personen menar också på att trots att 
det handlar om en ny typ av affärsmodell så är vägen att förvärva den kompetens som 
krävs om den inte finns där i nuläget. Om ett fastighetsbolag ska utveckla coworking tror 
personen följande: 

“De fastighetsbolag som tror att det bara är arbetsplats och flexibla avtal som efterfrågas får 
det tufft. Det är ju mycket mer jobb som krävs i form av gemenskapsprogrammen. Att det 
är resurskrävande är nog alla överens om.” 

  
Trots att fastighetsbolaget ovan valt att samarbeta med coworking-aktörer, uttrycker två 
intervjuade från andra bolag att de ser problematik med denna form av partnerskap. De 
menar att det främst handlar om varumärkesfrågor, vem ska synas? En tillägger att det 
även skulle vara ett alternativ att köpa upp någon aktör för att ta en snabb väg, men 
personen tror också att det skulle vara för dyrt. 
 
Vidare tror en intervjuperson inte att alla fastighetsbolag kan utveckla coworking. 
Personen menar att alla kontor inte kan bli till coworking. Det beror på hur företagets 
ägarstruktur och utbudet ser ut. Frågor att ställa sig är var fastigheterna finns och hur 
stadsplaneringen ser ut. Om fastighetsägaren strukturerat arbetar med stadsutveckling är 
det lättare att förstå vilket värde som efterfrågas och i så fall kunna säkerställa att det 
erbjuds. 
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För att fortsätta vara attraktiv fastighetsägare behövs det inte nödvändigtvis vara 
coworking som erbjuds. Personen poängterar vikten av att se sina fastigheter som 
plattformar och jämföra med andra plattformsmodeller, likt Google och Amazon.  
 
Coworking-aktörer 

En av de intervjuade tror att om coworking kommer fortsätta växa kommer nog 
fastighetsägarna vilja följa med i utvecklingen. Båda personerna från aktörerna tror att det 
för fastighetsägarens del är lättast att samarbeta med en coworking-aktör som har 
erfarenheten. En av personerna uttrycker det som att bolagen bör fokusera på det som de 
är bra på. Den andra är inne på samma spår med följande citat: 

”Ur min synpunkt är det bättre än att uppfinna hjulet igen och jobba med någon aktör som 
redan har gjort coworking.” 

  
Respondenten poängterar att ett fastighetsbolag med all sannolikhet kommer att vilja 
fortsätta erbjuda både coworking och traditionella kontor. En fastighetsägare kan 
exempelvis utforma de två första våningarna med någon form av coworking och 
resterande våningar med vanliga kontorsytor. Där kan alla hyresgäster ha rätt att nyttja 
coworking-ytan i form av att kunna delta i de sociala aktiviteterna, nätverka och utbyta 
kunskaper med andra företag. En annan svarande poängterar att aktören kan ta hand om 
såväl reception till ett hus och andra typer av tjänster. Det känns som att vi kan fungera 
som ett komplement till fastighetsägaren där vi erbjuder något lite mer till hyresgästerna, 
tillägger personen. 
  
Intervjuperson beskriver att de i nuläget har samarbeten i olika former med några 
fastighetsbolag. Exempel är att aktören tillhandahåller ytor till kunder som önskar mindre 
ytor och fastighetsägaren erbjuder ytor till kunder som önskar större yta under längre tid. 
I detta samarbete har parterna en dialog sinsemellan. Om någon av aktörens medlemmar 
skulle växa sig större och få ett ändrat behov kopplat till lokalen, hänvisar aktören 
medlemmen till fastighetsägaren.  
 
Analys- och rådgivningsföretag 

De intervjuade från analys- och rådgivningsföretagen är generellt eniga kring aktuella 
strategier för fastighetsägare som är intresserade av coworking. En påstår att några 
fastighetsägare i Sverige har påbörjat utvecklingen av att erbjuda coworking och uttrycker 
sig som följande: 

”Jag tror att många har insett hur viktigt det är och att de kanske har varit passiva länge, 
inte lyssnat på och inte uppmärksammat hyresgästernas behov av flexibilitet i tid.” 

  
Fastighetsägare har främst börjat titta på om de kan erbjuda coworking genom att utveckla 
det internt. Det finns olika modeller för hur de kan erbjuda coworking. Där ett alternativ 
är att bilda partnerskap med professionella aktörer, vilket är en enklare väg än att skapa 



 
 

  

ett eget koncept. Personligen tror intervjupersonen att det kommer bli mer av partnerskap 
än att fastighetsägarna bildar egna koncept. Där en svarande, likt en av fastighetsägarna, 
är inne på problematiken med partnerskap. Personen menar att den största utmaningen är 
vems varumärke som ska synas på platsen och om det ska fungera krävs tydlig fördelning 
parterna emellan. 
  
Att fastighetsägare börjat titta på strategier kring coworking tror en intervjuperson beror 
på att dessa funderar på varför de ska hyra ut till en aktör som i sin tur tjänar pengar på 
något de själva skulle kunna utveckla. Vidare påpekar de båda intervjuade att en intern 
strategi kräver någon form av ny kompetens i form av ny personal. Det kan nästan liknas 
vid att börja utveckla hotell, tillägger en person. Coworking handlar till stor del om att 
kunna erbjuda service vilket kräver en stor ansträngning för att ha ett eget sådant koncept. 

”För att ett fastighetsbolag ska erbjuda coworking krävs det en förståelse för vad det hela 
handlar om. Man måste också förstå de framtida kontorsarbetssätten. De måste också förstå 
konceptet av aktivitetsbaserad arbetsmiljö. Det hänger ju ihop.” 

  
Vilken strategi fastighetsägaren än väljer tror personen att fastighetsägaren bör ta extern 
hjälp. Hur mycket hjälp den behöver beror på hur säker den själv är på framtidsspaning 
och omvärldsanalyser för att förstå de krafter i omvärlden som påverkar denna utveckling. 
Har bolaget inte förmågan att utföra analyserna själva bör extern hjälp användas. Vad 
gäller att utveckla coworking internt tror personerna att det är individuellt för 
fastighetsägaren och beror på hur verksamheten ser ut i övrigt. En respondent tillägger att 
fördelen med att hålla det internt kan vara att kontakten med hyresgästen fortfarande sköts 
via fastighetsägaren. Om fastighetsägaren innehar tillräcklig kompetens och hittar rätt 
former för att utveckla coworking ska det fungera internt och eftersom det är nytt koncept 
för dem handlar det att prova sig fram. Den andra svarande tror att vissa fastighetsägare 
är mer avvaktande när det går mot mer ekonomiskt osäkra tider. 
  
Vidare konkurrerar fastighetsägaren med andra professionella aktörer som WeWork, 
vilka har ett globalt nätverk. Det kanske är mer attraktivt för många, samtidigt har 
fastighetsägaren ett bestånd över hela landet att nyttja. Den intervjuade tror att det med 
hög sannolikhet finns företag som skulle se det positivt med ett coworking-koncept som 
är tillgängligt på flera svenska städer.  
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4.3 Framtidens arbetsplats 

Den avslutande delen av intervjun innehöll frågor kring hur intervjupersonerna såg på 
framtidens kontor och arbetssätt. Personerna fick svara på frågeställningar kopplat till hur 
framtidens kontor kan komma att se ut, vad framtidens hyresgäster Millennials och 
Generation Z kommer att efterfråga på arbetsmarknaden samt vilken funktion kontor och 
arbetsplatser kan komma att ha i framtiden. 

4.3.1 Framtidens kontor 

I den inledande delen undersöktes det hur intervjupersonerna såg på utvecklingen av 
framtidens kontor. Nedan följer de svarandes tankar och reflektioner kring 
frågeställningen. 
  
Fastighetsägare 

Vid sammanställning av intervjupersonernas svar och reflektioner kring framtidens kontor 
kan det konstateras att samtliga personer som representerade fastighetsbolag är 
övertygade om att dagens kontor kommer att förändras i framtiden. Förändringar som de 
svarande påpekat berör allt från arbetsplatsens betydelse till kontorets framtida utbud, ny 
teknik samt hälsoaspekter som kommer att spela en allt större roll. 
  
Flera av de svarande framhåller att framtidens kontor kommer bestå av en större blandning 
av det utbud vi ser på dagens marknad. Kontorsmarknaden kommer att omfatta en 
kombination av dels fasta kontor med långtidskontrakt samtidigt som olika typer av 
flexibla kontorslösningar och avtal kommer att öka. Framöver kommer vi se flera olika 
typer av kontorslösningar i form av Vasakronans flexibla kontorstyp Smart & Klart och 
fler aktörer som erbjuder coworking, uttrycker sig en av intervjupersonerna. Samtidigt 
kommer en del avtal att vara traditionella och långa. De tror också på mer öppenhet och 
samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd. En intervjuperson menar att det som 
fastighetsägare är strategiskt smart att kunna möta så många av hyresgästernas behov som 
möjligt och erbjuda flexibilitet. 
  
Något som flera intervjupersoner påpekar och som återkommer under intervjuerna är att 
AI och hantering av data kommer att utvecklas starkt och integreras mer i vårt arbetssätt. 
Denna integrering kommer även att utveckla våra städer och fastigheter till att bli 
smartare. Kopplat till kontor och fastigheter kommer hantering av data att skapa en bättre 
kundupplevelse för fastighetsägarnas kunder och hyresgäster samtidigt som det kommer 
att leda till en smartare förvaltning av fastigheterna. Kontoret kommer bli ännu mer 
tekniskt avancerat med teknik som gör det möjligt att personer och medarbetare inte 
kommer behöva vara närvarande på kontoret alla dagar i veckan. Intervjupersonen för ett 
av Sveriges största fastighetsbolag uttrycker sina förväntningar på framtidens teknik och 
hur den fysiska miljön kan komma att påverka det mänskliga måendet.  



 
 

  

Kontoret kommer att fylla en annan funktion än vad den primärt gör idag menar flera av 
de svarande. Kontoret kommer vara stället där individer och medarbetare möts och där 
företag bygger sin organisationskultur. Att träffa andra människor är ett mänskligt behov 
hävdar en av intervjupersonerna. Intervjupersonen tror att det i framtiden handlar om att 
inte se kontoret som en produktionsplats utan snarare som en mötesplats. Med den nya 
tekniken och arbetssätt kommer arbetet att kunna utföras var som helst. Men att möta 
människor genom den nya tekniken på ett digitalt sett tror intervjupersonen är svårt, det 
är många faktorer som är mänskliga. Individer behöver träffas för att må bra. Kontorets 
funktion tror intervjupersonen kommer spela en stor roll i framtiden. Detta genom att 
kontoret ska vara en rolig plats att gå till, en plats där arbete blandas med mat och allt som 
individer tycker om att göra. 
  
Något som också tros fortsätta ta ännu större plats i framtidens kontor är 
hälsoperspektivet. En av de svarande ser det framtida kontoret som en fysisk miljö som 
är inriktad på att få individer och medarbetare att må bra och att få dem så produktiva som 
möjligt utan att det ska efterlikna en fabriksmiljö. 
  
En av intervjupersonerna tror, om efterfrågan får styra, att arbetsplatsen måste kunna ta 
till vara på social efterfrågan på individnivå på ett annat sätt än vad som görs idag. 
Arbetsplatsen kommer utvecklas till en ännu mer viktig social funktion eftersom 
framtidens generationer med största sannolikhet kommer söka sig till städerna i samband 
med att urbaniseringen kommer att öka. Intervjupersonen tror starkt att detta kommer ske 
då Generation Z är så pass många till antalet och dessa kommer att behöva söka sig till 
städerna för att det är där jobbmöjligheterna kommer finnas. Den globala spelplanen för 
arbetstagare och arbetsgivare kommer nog sannolikt intensifieras vad gäller 
humankapital, vilket mycket väl kan bli en handelsvara. Denna trend har redan påträffats 
med den tidigare generationen Millennials, där populära arbetsgivare som Spotify och 
Google har utvecklat strategier för att behålla talang. Kontorslokalen kommer framöver 
bli mer av en marknadsplats, menar samma intervjuperson, både för kunder och 
arbetstagare. Samtidigt möjligen en social plats för arbetstagare över bolagsgränser. 
 
Coworking-aktörer 

De båda intervjupersonerna som representerar ledande svenska coworking-aktörer är 
övertygade om att coworking kommer att fortsätta växa och att det kommer utgöra en del 
av framtidens kontor. 
 
Analys- och rådgivningsföretag 

Flexibiliteten kopplat till kontor är här för att stanna och vi kommer se mer av detta i 
framtiden. Vi lever i en värld som är föränderlig och den förändras väldigt snabbt. Ny 
teknik kommer att implementeras i fastigheterna vilket kommer skapa en bättre service 
för att förbättra upplevelsen för de enskilda individerna menar intervjupersonen för ett 
analys- och rådgivningsföretag. Tekniken kommer att hjälpa oss ännu mer i framtiden än 
vad den redan gör idag, upplyser den andra svarande. Redan kring sekelskiftet år 2000 
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fanns det trådlösa och mobila förutsättningar för ett mobilt arbete. Marknaden var dock 
inte redo under denna tidsperiod menar intervjupersonen. Ett antal år senare kring år 
2010–2015 fick den mobila tekniken ett utbrott och ökade explosionsartat, en utveckling 
som bara kommer att öka i framtiden. I framtiden kommer individer inte behöva resa till 
möten utan de kommer istället kunna infinna sig på mötet i form av ett hologram. När 
denna teknik är mer utvecklad behöver alla medarbetare kanske inte vara på kontoret som 
fysisk person i lika stor utsträckning. Personer som ska träffas för ett möte kan istället 
sitta på andra platser såsom Malmö, Göteborg, Stockholm och Kiruna. Genom den 
digitala tekniken kan dessa personer ändå finnas i rummet. Denna teknik har vi inte riktigt 
idag tillägger intervjupersonen och konstaterar vikten av det personliga mötet mellan 
individer.  
 
För att individer ska vilja gå till kontoret är det viktigt att de lockas av att gå dit, de ska få 
en wow-känsla av att gå till kontoret och inte en dålig känsla uttrycker en av 
intervjupersonerna. Den andra intervjupersonen tar dock upp frågeställningen kring 
huruvida ett kontor kan behövas i framtiden. Å andra sidan tror intervjupersonen att 
framtidens kontor kommer vara utformat mot att mera fokusera på brukarnas 
användarupplevelser. 
 
Vi kommer också att se nya tekniska lösningar som i dagsläget inte finns, lösningar som 
kommer hjälpa oss i vårt arbete. Intervjupersonen exemplifierar med AI-utvecklingen, där 
vi kan prata med tekniken som i sin tur hjälper oss i beslutsfattande situationer och allt 
vad det kan tänkas användas till. En av intervjupersonerna anser att det ökade 
digitaliserande arbetet inte i särskilt stor grad kommer att påverka kontorets funktion. 
Personen menar att kontoret fortfarande kommer att fungera som den samlingspunkt där 
individer och medarbetare träffas. På det sättet kommer kontorets funktion inte att ändras. 
Men hur kontoret kommer att fungera kommer utan tvekan att ändras till följd av 
digitaliseringen. 
  
Vidare tar en av intervjupersonerna upp dilemmat att vi idag pendlar stora delar av våra 
liv. Personen lyfter att det finns idéer om att det framöver kommer att utvecklas 
kontorshubbar i anslutning till bostadsområden. På dessa hubbar kommer personer kunna 
teckna ett medlemskap och därmed ha möjlighet att arbeta i kontorshubben i närhet till 
hemmet. Detta för att slippa pendla mellan hem och arbete varje dag. Intervjupersonen 
anser det inte hållbart att alla ska behöva transportera sig till kontoret varje dag och 
befinna sig på samma plats. Personen tillägger att det samtidigt är attraktivt och populärt 
att arbeta i city och att många företag vill vara där. 
 
Kopplat till det aktivitetsbaserade kontoret och arbetssättet tror en av intervjupersonerna 
att detta kommer växa sig allt starkare på kontorsmarknaden i framtiden samtidigt som 
det kommer att framträda i ännu fler varianter. Det aktivitetsbaserade kontoret kommer 
att utformas i fler olika typer och vara den dominerande kontorstypen på den svenska 
kontorsmarknaden menar intervjupersonen och beskriver samtidigt att vi redan är på väg 
in i detta. Intervjupersonen menar att än så länge är detta arbetssätt mer av ett 
storstadsfenomen på grund av att lokalerna utanför staden är mycket billigare vilket gör 



 
 

  

att många väljer att utforma kontoren med enskilda kontorsrum utanför staden. Samtidigt 
tror intervjupersonen att kontorsutformningen går mer mot det aktivitetsbaserade eftersom 
det främjar samarbeten, kreativitet, lärande och produktivitet. Dock kräver det rätt 
utformning för att det även ska främja koncentration. Intervjupersonen tror fortfarande på 
en kontorsmiljö i framtiden, en miljö utformat på ett aktivitetsbaserat sätt som hjälper oss 
att utföra det arbete vi ska göra där brukarna själva kan välja och påverka hur de vill 
arbeta. I studier som är utförda på ett av analys- och rådgivningsföretagen syns det tydligt 
att om personen själv kan påverka sitt arbete så trivs de och presterar bättre på arbetet. 
 
Det finns enligt intervjupersonen många undersökningar på vad brukare i 
kontorsbyggnader mår bra av. De mår bland annat bra av gröna inslag och god 
ljussättning. Detta har fångats upp av en ny hälsocertifiering för byggnader, kallad WELL. 
Denna certifiering har idag börjat ta större plats i branschen, avlutar intervjupersonen 
med. 

4.3.2 Nästa generations hyresgäster  

Vidare fick intervjupersonerna reflektera kring vad nästa generations hyresgäster kommer 
att efterfråga av framtidens kontorsmarknad och hur de kan komma att se på arbetslivet. 
Nästa generations hyresgäster benämns i form av Millennials och Generation Z, vilka det 
kan läsas mer om under rubrik 3.3.2 Framtidens hyresgäster. Nedan redovisas resultatet 
från intervjupersonerna. 
  
Fastighetsägare 

Flexibilitet är ledordet för nästa generations hyresgäster anser en av intervjupersonerna 
för ett av Sveriges största fastighetsbolag. Flexibilitet med avseende på såväl 
kontorsutformning, avtalsstrukturer som sättet att arbeta på. Personen följde upp med 
följande citat: 

”Flexibilitet är nyckeln för framtiden.” 

 
Framtidens generation kommer inte vilja vistas på ett kontor över huvud taget, uttrycker 
sig en intervjuperson, medan en del enbart vill vara där under en begränsad del av veckan 
främst för att socialisera sig och arbeta upp sitt nätverk. Personen tror även att många av 
dem kommer att röra sig på arbetsmarknaden och arbeta för flera arbetsgivare. 
Sammantaget tror intervjupersonen att framtidens generation inte är intresserade av ett 
renodlat kontorsarbete, såsom kontorsarbetet har varit utformat tidigare. Nästa generation 
vill ha större inflytande över sin tid och bestämma mer själva. 
 
Det finns dock indikatorer som visar att det börjar svänga över och gamla värden i form 
av anställning börjar bli viktiga frågor igen. Ökad konkurrens på arbetsmarknaden i 
samband med sämre anställningsformer kan behöva stabiliseras. En av intervjupersonerna 
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tror att gig-strukturen kan vara en lösning i detta, att det ska gå att utnyttja kompetensen 
på annat sätt.  
  
För en anställd handlar gig-strukturen om att komma in och fylla något värde och göra det 
med hjälp av de verktyg som personen är bekväm med, som gör personen som mest 
produktiv och med det nätverk som hjälper personen att lösa uppgiften. Själva 
konsultrollen är inget nytt, det handlar snarare om att ett uppdrag blir till en uppgift. 
Intervjupersonen tror mycket på denna utveckling och att det är en faktor till varför 
coworking också är så framgångsrikt. Dessa ytor är uppbyggda kring att lösa uppgiften 
för stunden genom att olika verksamheter och människor möts för att lösa uppgifter. 
 
Framtidens generation beskrivs även av vissa svarande som en väldigt krävande 
generation. Den framtida generationen kallades genom en av de svarande för On-Demand 
Generationen, med beskrivningen att de vill att saker ska hända direkt. De är uppväxta 
med att allt är tillgängligt via internet, sina smarta mobiltelefoner och surfplattor.  De är 
även vana vid att alla individer ständigt är fullt tillgängliga och uppkopplade via telefon 
eller sociala kanaler. Tålamodet hos framtidens generation tros vara trytande, bedömer en 
av de svarande. 
 
Något som en del av intervjupersonerna uttrycker är att hållbarhet och hållbart 
resursutnyttjande också kommer att spegla en stor del av nästa generations efterfrågan. 
Det kommer bli viktigare att såväl företag som fastighetsägare blir effektivare på att 
använda sina tillgångar på ett hållbart sätt, där resursdelning kommer spela en större roll 
i framtiden.  
 
Personen tror också att nästa generationer kommer att ha andra boendevanor. Bostaden 
kommer snarare handla om en sovplats medan matplats och sociala ytor kan vara i ett rum 
tillsammans med andra. Den intervjuade anar att framtiden kommer att visa en utveckling 
av coliving och säkerligen i kombination av coworking hos de stora aktörerna i samma 
medlemskap. 
 
Coworking-aktörer 

Coworking-medlemmar består till en stor del av personer i den nya generationen, 
nämligen Millennials. Intervjupersonerna som arbetar på coworking-företagen skildrar 
medlemmarna i form av att många startups-företag idag består av Millennials, ett 
företagssegment som tillhör en vanlig kategori på coworking-medlemmar. Personerna tror 
att det främst är dessa som i störst mån efterfrågar coworking samt att företag som är 
etablerade i ett coworking enklare kan attrahera och rekrytera talanger till sin verksamhet. 
  
  



 
 

  

Analys- och rådgivningsföretag 

De svarande benämner Millennials och Generation Z som framtidens generation. Det 
primära syftet med att befinna sig på kontoret för framtidens generation antar en av 
intervjupersonerna vara för det sociala sammanhanget. De vill integrera med andra 
människor och bli erbjudna en variation av miljöer där de kan välja mellan att arbeta ostört 
och fokuserat eller i sociala ytor. Den framtida generationen vill ha ett brett kontaktnät 
och ha möjligheten att utbyta och knyta kontakter med individer och kollegor. 
Intervjupersonen tror starkt på den individuella upplevelsen och variationen i miljön men 
framförallt möjligheten att kunna arbeta ifrån där man egentligen vill arbeta. Personen 
tror inte att det är säkert att kontoret i framtiden kommer spela en så central roll som det 
gör idag. Kanske kommer det i framtiden inte att finnas en stationär plats dit det är 
självklart att individer och anställda går utan det kanske är mer flexibelt. 
  
Gig-ekonomin växer i både Sverige och i världen vilket medför att vi framöver kommer 
att ha fler frilansare, konsulter och temporära möjligheter vilka kommer efterfråga ytor 
att vistas på tidvis. Intervjupersonen tror att framtidens generation fokuserar mer på sig 
själva samtidigt som de tänker på vad de vill få ut av arbetsplatsen. En av 
intervjupersonerna tror samtidigt att Millennials och Generation Z kommer vilja ha större 
möjlighet att påverka sin egen arbetssituation vilket ligger i linje med den växande gig-
ekonomin. 
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5. Diskussion 

Följande kapitel behandlar studiens diskussion där utarbetat teoriunderlag tillsammans 
med resultat diskuteras och jämförs för att ge svar på studiens syfte och 
problemformuleringar. Kapitlet kommer även att redogöra författarnas egna reflektioner 
och ställningstaganden för att forma studiens slutsatser.  

5.1 Kontorsmarknaden 

Att den svenska kontorsmarknaden är mycket stark råder det inga tvivel om. Såväl 
Nordlander (2018b) som intervjuperson från en av coworking-aktörerna beskriver 
marknaden med uttryck som glödhet. Kontorsmarknaden beskrivs i grunden som het av 
samtliga intervjuade personer inom alla intervjuade företagskategorier, och det främst i 
centrala lägen i Sveriges storstäder vilket också har varit en pådrivande faktor till att 
kontorets hyresnivåer drivits upp under senaste åren. Storstäder som nämns under 
intervjuerna är Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala som alla historiskt sett innehar 
höga hyresnivåer och låga vakanser. Stockholm beskrivs emellertid som den marknad där 
kontor är som mest efterfrågade. Stockholm har enligt intervjuperson från analys- och 
rådgivningsföretag under flera år präglats av ett väldigt stramt utbud och det speciellt i 
centrala lägen eftersom det är där företag vill verka. Kombinationen av ett litet utbud av 
kontor och en skyhög efterfrågan leder till att lokalernas hyresnivåer skjutits i höjden 
(Eriksson & Krumlinde 2018). Intervjuperson som representerade ett av Sveriges största 
fastighetsbolag i Stockholm beskriver att de idag har de högsta hyrorna marknaden 
någonsin har skådat.  
 
Anledningar till de låga vakanserna på Sveriges kontorsmarknad menar både Borg (2018) 
och flera av intervjupersonerna bero på en rad olika faktorer. Den främsta anledningen till 
den starka kontorsmarknaden och skyhöga efterfrågan på kontor beror framför allt på den 
goda tillväxten som råder i Sverige. En annan stark anledning är betydelsen för företag att 
verka och arbeta i centralt belägna kontor. Ytterligare anledning är det begränsade utbudet 
av kontor i centrala lägen. Utbudet har inte och ökar inte heller i den takt som krävs för 
att utbudet ska kunna möta efterfrågan menar Borg (2018). I Stockholm är de centrala 
områdena i stort sett färdigbyggda varpå det är svårt att öka utbudet av kontor i stor grad 
medan det i Göteborg och framförallt Malmö finns mer byggbar mark i centrala lägen 
(Borg 2018). Intervjupersoner från såväl analys- och rådgivningsföretag som 
fastighetsägare menar också att marknaden i Stockholm och Göteborg skiljer sig från 
Malmö. Malmö har en annorlunda marknad med ett större utbud på kontor.  



 
 

  

En fastighetsägare lyfte problematiken som finns i Malmö med nybyggda stora 
kontorslokaler, vilka har visat sig vara svåra att fylla. Detta instämmer Nordlander 
(2018a) i, det råder bristande efterfrågan på stora kontorslokaler i de centrala delarna av 
Malmö stad. Vidare utvecklar Nordlander (2018a) att fastighetsägarna måste bli mer 
lyhörda på vad kunden faktiskt efterfrågar innan nya kontorsprojekt startas. Det kan 
diskuteras att tiderna har ändrats vad gäller stora kontorsytor, vilket även teoriunderlaget 
menar. Tiden spås vara förbi när fastighetsutvecklare bygger ett kontorshus med 10 
lokaler på 1 000 kvadratmeter och hyr ut dem utan problem, som Nordlander (2018a) 
beskriver det. Ett sätt att använda dessa stora svåruthyrda kontorslokaler kan vara att hyra 
ut ytan till en coworking-aktör som i sin tur utvecklar en coworking-miljö. Värt att nämna 
är att fastighetsägaren bör ingå någon typ av samarbete med aktören för att inte tappa 
kundkontakten med hyresgästerna. Dessa företag kan i ett senare skede vid tillväxt 
efterfråga ett eget kontor och då är det viktigt att som fastighetsägare kunna erbjuda dem 
detta. Det kan emellertid tänkas att dessa svåruthyrda ytor snarare gäller lägen utanför 
städernas centrala delar vilket talar mindre för att en coworking-miljö hade lämpat sig i 
området. Det kan också tänkas vara av betydande vikt att genomföra utarbetade 
marknadsanalyser innan påbörjade projektplanering för att förstå vad marknaden faktiskt 
efterfrågar på platsen. 

5.1.1 Flexibilitet 

Samtidigt som det råder ett begränsat utbud av kontor i centrala delar av storstäderna visar 
såväl studiens teori som resultat att det blivit allt viktigare för verksamheter och företag 
att vara etablerade i attraktiva och centrala lägen. Det centrala läget med närhet till levande 
gator, stadsliv och kommunikationer är starka konkurrensmedel för företag att attrahera 
talangfull personal menar både intervjupersoner och Borg (2018). En intervjuad 
fastighetsägare preciserade lägets betydelse med att det inte spelar någon roll hur bra 
kontoret är med diverse faciliteter om det ligger på en plats där människor inte vill vara, 
då är det ändå inte attraktivt. Borg (2018) menar också att kombinationen av ett begränsat 
utbud och hög efterfrågan har skapat en utveckling av flexibla arbetsplatser eftersom 
dessa sänker antalet kvadratmeter per anställd. Enligt Ohlsson (2018) påvisas flexibilitet 
även vara en central del gällande hyreskontrakt i form av kort avtalstid. Hyresgästerna 
efterfrågar även enklare hyreskontrakt och Eriksson & Krumlinde (2018) menar att de bör 
vara kundanpassade och digitala. Många små och medelstora företag har svårt att sia om 
sin framtid och efterfrågar därför en större flexibilitet med avseende på hyrestid (Ohlsson 
2018). Många fastighetsägare är för traditionella i sina hyresavtal där de vill att 
hyresgäster ska binda sig till lokalen i tre till fem år menar Björkman (2018). 
Intervjuperson från analys- och rådgivningsföretag är av samma åsikt och beskriver att 
marknaden behöver möta företagens efterfrågan på mer flexibla hyresavtal, främst i form 
av möjlighet till kortare avtal.  
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Däremot visar resultatet att de intervjuade är av olika mening vad gäller betalningsviljan 
för flexibilitet. Intervjuperson från ett av Sveriges största fastighetsbolag anser att det 
pratas mer om trenden flexibilitet snarare än vad det faktiskt efterfrågas. De ser knappt 
någon ökad betalningsvilja för flexibilitet men uttrycker förståelsen för att företag 
efterfrågar mer flexibilitet när deras medellivslängd generellt har minskat kraftigt. 
Representant från en annan fastighetsägare påpekar däremot att de faktiskt ser en ökad 
betalningsvilja och uttrycker sig att om marknaden varit svagare hade säkert 
betalningsviljan ändrats. Samtidigt uttrycker sig en coworking-aktörer att det finns en 
stark betalningsvilja på deras coworking-utbud där intresseanmälningar förfrågningar 
ökar månad för månad. Därmed kan en trend skådas att det faktiskt finns en stark 
betalningsvilja på flexibla kontor, åtminstone i form av coworking. Med stöd från 
teoriunderlaget menar Ohlsson (2018) att det med dagens höga hyror blir för dyrt att hyra 
lokal med plats för möjlig framtida tillväxt för företag med oviss framtid. Björkman 
(2018) tillägger att det för dessa företag även blir för dyrt med avseende på längden av ett 
traditionellt avtal med tre års hyrestid (Lagen 2018). Det kan även argumenteras vara mer 
kostnadseffektivt för ett företag att betala en högre avgift per kvadratmeter där de istället 
hyr ett mindre kontor eller mindre yta per anställd med ett flexibelt avtal där det finns 
möjlighet att säga upp avtalet med kort varsel än att hyra ett kontor med traditionellt 
hyresavtal med extra yta för att klara en potentiell tillväxt av företaget. Denna flexibilitet 
kan i längden vara mer lönsam för företag än att binda sig i ett traditionellt kontor med 
nämnda omständigheter. 
 
Att allt fler företag efterfrågar flexibilitet går även hand i hand med den nya typens 
ekonomi, gig-ekonomin. Gig-ekonomin beskrivs av McKinsey & Company (2016) som 
ett samlingsbegrepp för den nya flexibla arbetsmarknaden. De intervjuade från 
fastighetsbolag samt analys- och rådgivningsföretag är eniga om att gig-ekonomi och 
förändrade affärsmodeller skapar ökad efterfrågan på flexibilitet. Allt fler väljer att ta ett 
så kallat gig-jobb som konsult eller frilansare istället för fasta anställningar och det spås 
att gig-jobb kommer bli vanligare, vilket även SEB (2016b) visar. Resultat från 
intervjustudie visar att denna rörlighet som sker på arbetsmarknaden kräver att företag har 
och ges möjlighet att öka eller minska i storlek, inte bara organisationsmässigt utan även 
ytmässigt och det är där de flexibla kontoren fyller sin funktion. Både teoriunderlag och 
intervjupersoner menar att fastighetsägare har missat att erbjuda små företag och startups, 
som är företagssegment som ofta önskar flexibla lösningar, rätt sorts kontor. Flera av 
intervjupersonerna lyfter också gig-ekonomin som en anledning till kontorsmarknadens 
pågående omställning. En av de intervjuade från ett analys- och rådgivningsföretag lyfter 
att gig-ekonomin växer i både Sverige och övriga världen vilket kommer medföra att fler 
kommer efterfråga ytor där frilansare och konsulter kan vistas tidvis under kortare 
perioder. Där finns det skäl att fastighetsägare behöver finnas för sina kunder och företag, 
för att kunna erbjuda olika former av flexibilitet vad gäller såväl kontorsyta som 
hyresavtal. 
 
  



 
 

  

Den nya delningsekonomin är också en pådrivande faktor till den ökade flexibiliteten på 
kontorsmarknaden. Delningsekonomin har möjliggjort ett gynnsammare företagande där 
allt fler individer startar företag (Goodwin 2015). Under delningsekonomi faller även 
coworking naturligt in som fenomen där coworking-aktörerna använder sig av denna typ 
av ekonomi genom att deras affärsmodell bygger på värdet från fastighetsägarnas 
tillgångar och lokalytor. Lokalytorna anpassas därefter och förses med tjänster och 
service. Aktörerna erbjuder på så sätt attraktiva och flexibla coworking-kontor samtidigt 
som de tar över kundrelationer till hyresgästerna från fastighetsägarna. Företagsandan 
som delningsekonomin för med sig har förändrat arbetsmarknaden på så sätt att startup-
kulturen expanderat. På grund av små företags osäkra framtid finns det en hög efterfrågan 
på mindre yteffektiva kontor med flexibla avtal vilket coworking kan erbjuda.  
 
För att möta denna typ av förändrad efterfrågan vad gäller flexibilitet är det viktigt och 
fördelaktigt att som fastighetsägare kunna erbjuda olika typer av färdiga lösningar med 
korta avtal menar intervjuade från analys- och rådgivningsföretag. Exempel på färdiga 
lösningar menar intervjupersonen kan vara färdiginredda kontorslokaler för att företag 
själva inte ska behöva göra stora investeringar i möbler och dylikt till kontoret. Däremot 
är flera intervjuade fastighetsägare av en annan uppfattning och tror inte att 
fastighetsägare behöver agera direkt vid marknadsförändringar eftersom att marknaden 
för tillfället är så stark. Trots att nya flexibla kontorslösningar har utvecklats av ett flertal 
fastighetsägare som ett försök till att möta kundernas nya behov kan det diskuteras att de 
inte har uppmärksammat och börjat erbjuda detta i tid. Intervjuperson från analys- och 
rådgivningsföretag är enig med fastighetsägaren och tillägger att Sveriges fastighetsägare 
nu har varit passiva under en längre tid och att det är dags att de blir mer aktiva. 
Passiviteten hos fastighetsägarna spås bero på att marknaden under en längre tid har varit 
tillräckligt stark med goda marknadsförhållanden vilket gjort att de därmed inte behövt 
ändra sitt utbud. Annan intervjuad fastighetsägare tillägger att det för deras del handlar 
om att vara beredda på förändringen samt att vara redo att agera och menar att det är de 
fastighetsägare som kan erbjuda vad hyresgästerna efterfrågar som når en långsiktig 
framgång som attraktiv fastighetsägare. Det kan diskuteras att om Sveriges 
fastighetsägare inte följer med i utvecklingen på den nya marknaden och erbjuder var som 
efterfrågas kan de tappa stora delar av sin kundstock. Teorin och flera intervjupersoner 
påvisar emellertid att några fastighetsbolag har börjat erbjuda vad som efterfrågas vad 
gäller flexibilitet, exempelvis Vasakronan genom Smart & Klart och Klövern genom 
kontorshotell.  
 
Resultatet visar också att hållbarhet med avseende på de två områdena miljö och social 
hållbarhet har blivit viktigare aspekter vid utformning av nya kontorsfastigheter. Flera 
personer som representerar fastighetsägare lyfter under intervjun att många hyresgäster 
har börjat efterfråga diverse certifieringar som påvisar fastighetens arbete för att främja 
detta. Hållbarhet som aspekt har emellertid valts att avgränsas bort i denna studie varpå 
denna inte diskuteras vidare.  
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5.1.2 Strategiskt verktyg 

Utvecklingen av kontorsmarknaden har även påverkats av att hyresgästen allt mer ser 
kontoret som ett strategiskt verktyg påpekar intervjuade från både fastighetsbolag samt 
analys- och rådgivningsföretag. Det kan därför diskuteras att lokalen idag spelar en mer 
betydande roll för företag än tidigare. Förutom det centrala lägets betydelse handlar det 
enligt intervjuade om att kontoret ska spegla företagets kultur och fungera som 
marknadsföring. Ohlsson (2018) håller med och menar att kontorslokalerna ska återspegla 
verksamheten och förstärka dess identitet och varumärke. Samtidigt handlar det om att ha 
nära till kunder, produktivitet, talang, innovation och tillgång till goda kommunikationer. 
Intervjuad från analys- och rådgivningsföretag är enig med Eriksson & Krumlinde (2018) 
samt Ohlsson (2018) och menar att hyresgästerna efterfrågar en miljö som inspirerar och 
skapar en hemmakänsla vad gäller både inredning och design. Eriksson & Krumlinde 
(2018) ser också att företag vill erbjuda sina anställda möjligheter till träning, serveringar 
och utrymmen för event. Alltså tyder det på att kontoret har kommit att bli en plats som 
ska locka medarbetare och talanger samt att det ska vara inspirerande att gå till 
arbetsplatsen. Intervjuad fastighetsägare tror att hyresgästens insikt i kontorets 
användningsområde likt ett verktyg kommit på senare år och att företag inte hade denna 
förståelse för bara ett antal år sedan. Detta kan komma att ställa högre krav på 
fastighetsägaren i form av att de i sin tur behöver skapa en förståelse av kontorets roll för 
hyresgästen. Det ska tilläggas att några av de intervjuade fastighetsbolagen utvecklat en 
roll för att kunna bidra med extern rådgivning för hyresgäster i dessa frågor. Denna roll 
kommer med säkerhet bli mer väsentlig för fastighetsbolag i samband med att kontoret 
får en mer betydande roll. Intervjuperson lyfter att samhället går allt mer mot ett 
tjänstesamhälle, och där måste fastighetsägare hänga med för att fortsätta vara attraktiva 
på marknaden. 
  



 
 

  

5.2 Coworking 

Coworking som företeelse har globalt sett ökat markant sedan lanseringen år 2005 och 
har sedan dess spridit sig över hela världen, vilket också skildras i Figur 5 (Seo et al. 
2017). London står idag för den tätaste marknaden av kontorskonceptet, enligt Sargent 
(2016) med hela 21 procent av stadens kontorsyta medan det i Stockholm enbart står för 
cirka 1 procent av kontorsstocken (Karlsson 2018b). Samtidigt visar både teori och 
resultat genom intervjustudie att coworking växer starkt i såväl Stockholm som andra 
svenska storstäder. Trots att coworking i nuläget står för en så pass liten andel i Stockholm 
beskriver intervjuade från samtliga företagskategorier storheten i konceptet. En intervjuad 
från ett av Sveriges största fastighetsbolag menar att efterfrågan eskalerar när hyresgäster 
ser vilket värde coworking skapar.  
 
Coworking som till grunden handlar om att fungera som en plats där startups och 
småföretagare kan samlas, dela kontorsyta och utbyta erfarenheter mellan varandra har 
utvecklats till något större, där även medelstora och stora företag börjat samlas. En 
fastighetsägare menar att storföretagen är motorn för coworking och dess tillväxt samt att 
det stora företagssegmentet växer snabbast av coworking-jätten WeWork:s kunder. 
Börjesson (2018a) lyfter att nästan en tredjedel av WeWork:s medlemmar är från företag 
med fler än 1 000 anställda. Den intervjuade utvecklar med ett exempel om att även stora 
företag börjat se förmånen att nyttja coworking där det amerikanska IT-företaget IBM 
beslutat att köpa sitt huvudkontor som en tjänst av WeWork. Efter flytt uppgav 89 procent 
av de anställda att de inte kan tänka sig att gå tillbaka till ett traditionellt kontor. 
Ytterligare en stor aktör som har flyttat sitt huvudkontor till WeWork:s coworking-ytor i 
USA är Microsoft framhåller en av intervjupersonerna. Samtidigt påstår Cushman & 
Wakefield (2018) att den amerikanska coworking-aktören WeWork kommit att bli den 
största privata hyresvärden för kontorsfastigheter i London på bara några år.  
 
WeWork som under våren 2019 också kommer att etablera på den svenska marknaden i 
centrala Stockholm ser flera av intervjuade fastighetsägare som en stor konkurrent till alla 
inom kontorsmarknanden, mycket på grund av att de är så kapitalstarka. Personen 
poängterar dock att de inte är oroliga för deras entré då det fortfarande är fastighetsägarna 
som sitter på fastigheterna och kunderna. Personerna från intervjuade coworking-aktörer 
ser det mer positivt av WeWork:s intåg i Sverige då det kommer skapa publicitet av 
konceptet coworking trots att det leder till högre konkurrens om kunderna. Från 
intervjustudien kan det konstateras att fastighetsägarna ter sig mer oroliga inför 
WeWork:s intåg på den svenska marknaden än vad aktörerna uttryckte. Det kan diskuteras 
att anledningen till fastighetsägarnas oro främst grundar sig i WeWork:s globala storhet 
och kapitalstyrka vilket talar för att WeWork kan ta en större risk på 
Stockholmsmarknaden och köpa upp de fastigheter som de är intresserade av. Detta har 
börjat förekomma enligt Börjesson (2018a) då man internationellt sett coworking-aktörer 
gå ihop med fonder för att köpa sina egna fastigheter. Dessa faktorer talar för att 
fastighetsägare bör vara mer oroliga än vad de framställer sig under intervjuerna. Blir 
coworking-aktörerna tillräckligt etablerade och kapitalstarka finns det inget som talar för 
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att de inte kommer att köpa sina egna fastigheter, och därmed rycka undan 
fastighetsägarnas trygghet. Det finns även anledning för fastighetsägare att vara oroliga 
när det kommer till att förlora kontakten till sina kunder eftersom de då också tappar all 
värdefull data om kunderna.  
 
Trots coworkings framväxt visar Nordlander (2018b) genom sin studie att bara hälften av 
studiens tillfrågade företag i Stockholm känner till kontorskonceptet. Inom fem år spår 
Nordlander (2018b) att coworking kommer vara välkänt och utgöra en större del av den 
svenska kontorsmarknaden. Under intervjuerna kunde det däremot fastställas att samtliga 
intervjuade företag väl känner till konceptet coworking. Vad gäller definitionen av 
coworking påpekade intervjuad fastighetsägare att det finns många olika tolkningar av 
konceptet. Trots detta visar resultatet att intervjuade från de tre olika företagskategorierna 
hade liknande definitioner på coworking. Centralt begrepp för alla intervjuade är 
coworkings möjligheter till nätverkande vilket stämmer väl överens med hur Kuljanin & 
Zachrisson (2017) och Börjesson (2018a) framställer det. Coworking beskrivs till skillnad 
från kontorshotell, erbjuda ännu mer flexibilitet, en högre grad av service samt större 
möjlighet till nätverkande och kunskapsutbytande för kontorets hyresgäster. Det är 
intressant att intervjupersonerna som representerade coworking-aktörer beskriver 
coworking något annorlunda eftersom de har olika affärsmodeller. Den ena aktören 
beskriver att de har mer fokus på att skapa en problemfri vardag för medlemmarna medan 
den andra aktören beskriver sig ha fokus på att skapa nätverkande. Trots detta vinklar sig 
de båda aktörerna till alla typer av branscher och företagssegment. Däremot har de båda 
aktörerna anställt servicepersonal med hotellkompetens som en intervjuperson beskriver 
det. En av aktörerna menar att coworking är en förlängning på kontorshotell som erbjuder 
flexibla arbetsplatser och utöver det erbjuder coworking sociala ytor. Den stora skillnaden 
mellan ett kontorshotell och coworking kan beskrivas vara de sociala ytorna samt 
uppstyrningen av diverse event där möten mellan olika medlemsföretag sker. Emellertid 
visar teorin att det just är dessa faktorer som är de mest betydande för företag vid valet av 
att etablera i ett coworking. Intervjuperson menar att om faktorerna saknas finns det risk 
att företeelsen urvattnas vilket kan leda till minskad efterfrågan på sikt.  
 
Seo et al. (2017) menar att det krävs mycket av en coworking-aktör att driva en lyckad 
coworking-miljö. För att erbjuda ett fungerande och attraktivt coworking-kontor krävs det 
goda resurser, ledning av såväl företaget som kontorsytan, avtalsskrivningar samt support 
till medlemmarna. Vidare belyses vikten av sociala ytor som främjar nätverkande miljöer 
samt engagemanget hyresvärden behöver besitta för att arrangera evenemang som kan 
skapa möjliga samarbeten mellan medlemsföretagen. Dessa parametrar som påvisar vara 
betydelsefulla för coworking, är för fastighetsägare nya områden. Att arrangera rätt sorts 
evenemang och tillhandahålla service på hotellnivå kräver en annan kompetens än den 
fastighetsägaren är van vid. Person från ett intervjuat fastighetsbolag menar att coworking 
fungerar mer som ett tjänsteerbjudande, snarare än att erbjuda kvadratmeter. Personen 
påstår att om fastighetsägaren ska gå mot att erbjuda tjänster så måste denne ta hjälp av 
andra för att detta är en helt annan typ av affär än vad fastighetsägare är vana vid.  
 



 
 

  

Seo et al. (2017) menar också att aktören och hyresgästen kan ha olika uppfattning om 
vilka faktorer som efterfrågas och värdesätts. Det kan därför diskuteras att det därför är 
viktigt för en blivande aktör att förstå hyresgästen och vilka faktorer som skapar mervärde. 
För hyresgästen visade sig även kostnaden för kontorsytan vara en betydande faktor. Detta 
är något att fundera på för fastighetsägare som är intresserade av att erbjuda coworking 
då kostnaden bör minska således en aktör som mellanhand försvinner.  
 
Är coworking då någonting för fastighetsägaren att utveckla och driva? Det finns exempel 
på fastighetsägare, som Klövern, vilka driver kontorshotell för att bredda sitt utbud och 
erbjuda flexibilitet som efterfrågas på kontorsmarknaden. Kontorshotellen framstår som 
en lyckad utveckling och ter sig drivbara av en fastighetsägare i egen regi eller genom 
samarbeten. Kontorshotell som beskrivs likna coworking, innehållandes reception, 
flexibla kontorsytor och flexibla hyresavtal verkar inte vara ett speciellt stort steg för 
fastighetsägaren att erbjuda sina kunder. Medan steget mot att erbjuda kunderna 
coworking-ytor verkar vara ett stort steg där samtliga fastighetsägare på den svenska 
marknaden avvaktar. Flera intervjupersoner har kommenterat fastighetsägarnas passivitet 
på coworking-marknaden. Deras passivitet kan sannolikt bero på de rådande goda 
marknadsförhållandena med högkonjunktur och låga räntor samtidigt som det råder en 
hög efterfrågan på de lokaler som fastighetsägarna har i sitt bestånd. Med avseende på 
dessa faktorer kan det konstateras att fastighetsägarens nuvarande affärsmodell är lönsam, 
vilket inte har skapat ett tillräckligt starkt incitament till att förändra utbudet.  

5.2.1 För- och nackdelar 

Fördelar 
Det råder ingen tvekan om att det finns många fördelar med coworking för hyresgästen. 
Fördelarna är framförallt i form av dess flexibilitet och miljö som uppmanar till 
nätverkande (Green 2014). När det gäller nätverkande efterfrågas det möjligheter till att 
skapa relationer, gemenskap och kommunikation mellan företag (Seo et al. 2017). 
Kopplat till förändringen på marknaden menar Bouncken & Reuschl (2016) att ny teknik 
och nya affärsmodeller med hjälp av gig-ekonomin leder till att fler företag kräver en 
flexibel kontorslösning. Flexibilitet kan i detta fall även diskuteras vara en fördel då en 
verksamhet kan slippa onödiga flyttar. Toivanen (2015) påpekar att en kontorsflytt för en 
organisation ofta medför påtagliga investeringar och även förändringar inom 
verksamheten. Att genomgå en kontorsflytt kan innebära oro och stress för 
organisationens anställda enligt både intervjuad fastighetsägare och Toivanen (2015). 
Från studien kan det utläsas att coworking innebär ett koncept där företag tillåts 
rörelsemarginal när deras kontorsyta inte räcker till som intervjuad från både 
fastighetsägare och analys- och rådgivningsföretag uttryckte sig. Det kan därför diskuteras 
att coworking av denna anledning har flera fördelar för företag med oviss framtid eller för 
företag med gig-anställda. Exempel på detta, beskriver en intervjuad från stort svenskt 
fastighetsbolag, är hur Microsoft valt att etablera sitt huvudkontor på ett coworking för att 
på så sätt kunna minska sin totala lokalyta och samtidigt få flexibilitet. Intervjuperson från 
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ett fastighetsbolag tror också att det för större företag handlar om fördelar i form av 
attraktionskraft för att hitta nya talanger, vilket blivit allt viktigare för företag. Den 
flexibla strukturen möjliggör också en lägre total hyreskostnad trots att hyran per 
kvadratmeter är betydligt högre än för ett traditionellt kontor (Borg 2018). 
 
Som Miller (2018) nämner är fördelarna med coworking ofta svårare att påvisa för 
fastighetsägaren än för hyresgästen. Under studien har det framkommit att det även finns 
konkreta fördelar för fastighetsägaren. Förutom att bredda utbudet som nämndes från både 
fastighetsägare och analys- och rådgivare under intervju, visar studien på fler fördelar för 
fastighetsägaren. Borg (2018) menar att fördelen för företag att vara medlem i coworking 
kan innebära en lägre total hyreskostnad. Det innebär även en fördel för fastighetsägaren 
som tar ut en högre kvadratmeterhyra. Ett traditionellt kontor kräver enligt Krantz (2017) 
en yta på 20 till 25 kvadratmeter per anställd. Intervjuperson från analys- och 
rådgivningsföretag lyfte emellertid under intervjun att ytan per anställd egentligen inte 
behöver ligga på mer än tio kvadratmeter. Många kontor har enligt intervjupersonen 
alldeles för stora ytor per anställd. Green (2014) och Krantz (2017) menar i sin tur att ett 
aktivitetsbaserat kontor kan komma ned till 10 till 14 kvadratmeter. När det kommer till 
coworking visar den amerikanska aktören WeWork exempel på att deras yta utgår från 
sju kvadratmeter per anställd (WeWork 2018). Detta mer effektiva sätt att nyttja lokalen 
menar Miller (2018) kan ge uppemot två till tre gånger mer intäkt per kvadratmeter än en 
traditionell kontorsyta. Möjligheten att öka intäkten med två till tre gånger per 
kvadratmeter bör vara en betydande ekonomisk fördel för fastighetsägare som är 
intresserad av ny affärsmodell.  
 
Vidare påverkar utvecklingen mot tätare kontorslokaler nya behov av personer att kunna 
vistas på andra platser i form av mötes- och konferensrum menar Kairos Future (2017). 
Även i detta anseende har coworking en fördel i sitt utbud. Utvecklingen mot att fler 
konferensrum efterfrågas visar sig redan på marknaden. En intervjuad aktör menar att 
efterfrågan är lika stor på dessa rum som på deras coworking-kontor. Båda aktörerna är 
också eniga om att de sett en ökad intäkt genom att också hyra ut mötes- och 
konferenslokaler till icke-medlemmar. I framförallt centrala Stockholm ser de en stor 
efterfrågan på mötesrum. Även intervjuade från stora fastighetsbolag påpekar att det finns 
positiva värden för externa hyresgäster i form av att coworking-aktörer i många fall även 
tillhandahåller mötes- och konferensrum. Vad gäller framtiden tror Kempe et al. (2016) 
att ny teknik, såsom VR och AR, kan möjliggöra att personliga möten och upplevelser 
byts ut mot virtuella möten. Virtuella möten kräver i sin tur en plats och ur detta hänseende 
kan efterfrågan på mötes- och konferenslokaler sannolikt komma att öka. Eftersom fler 
gig-anställda inte tillhör någon fast arbetsplats kommer ha behov av mötesplatser och 
dessa kan i många fall välja att hålla möten med den nya tekniken. Av denna anledning 
kommer konferens- och mötesrum säkerligen vara en viktig del av framtidens flexibla 
kontor. Där fyller coworking-kontoren sin funktion att tillhandahålla uthyrningsbara 
konferens- och mötesrum för såväl medlemmar som icke-medlemmar. 
 
  



 
 

  

Fördelar på fastigheten 
Det studerade kontorskonceptet visar sig kunna påverka fastigheten positivt och även i 
större utsträckning för fastighetens område. Åsikterna går delvis isär men det konstateras 
att samtliga företagskategorier i intervjustudien är eniga om att coworking kan inneha en 
positiv effekt på fastigheten som helhet. Samtliga från fastighetsbolag och analys- och 
rådgivningsföretag poängterar att det dock ställer krav på utformningen för att erhålla de 
positiva effekterna. I samband med utformningen nämns förslag på att coworking-ytan 
innehållandes lounge och mötes- samt konferensrum bör etableras på entréplan för att 
erhålla en öppenhet för både interna och externa medlemmar. Intervjuad från analys- och 
rådgivningsföretag beskriver att byggnaden blir mer attraktiv då entréplanet utformas på 
ett inbjudande sätt av coworking-aktören. Samma intervjuperson är enig med intervjuad 
från aktör och nämner även att övriga våningar på en kontorsfastighet med fördel kan 
bestå av en kombination coworking-yta och traditionella kontor. En av de intervjuade 
aktörerna menar att de erbjuder service i form av frukostservering även för övriga 
hyresgäster i fastigheten mot betalning. Något som person från analys- och 
rådgivningsföretaget tycker låter som ett bra koncept för att öka mervärdet för icke-
medlemmarna i fastigheten. Detta skulle alternativt kunna utvecklas till att coworking-
aktörer kan erbjuda en form av medlemskap för icke-medlemmar i fastigheten att kunna 
nyttja de öppna ytorna såsom lounge och möjlighet till att ta del av serviceutbud.  
 
Att som aktör erhålla dessa tjänster höjer servicegraden som enligt WeWork (2018) i sin 
tur höjer värdet på fastigheten. De menar att värdet på fastigheter som de tillagt service 
på har ökats med en faktor på 1,7. Även Björkman & Carlsson (2018) uttrycker att närvaro 
av coworking-aktörer i fastigheterna ökar servicegraden för hela fastigheten i form av 
tillgång till konferenscenter, lounge och kompletterande kontorslokaler för de övriga 
hyresgästerna. Det ska dock tilläggas att dessa uttalanden härstammar från coworking-
aktörer och kan av denna anledning till viss del vara vinklade. Däremot är det fler i studien 
som menar att det går att se fördelar med coworking. Nordlander (2018a) uttalar sig att 
det finns tecken på att verksamheter i intilliggande lokaler nära coworking-kontor kan dra 
affärsmässiga fördelar av att vara inhysta i samma område. Intervjuad från analys- och 
rådgivningsföretag har utfört studie på coworkings inverkan på fastigheterna och området 
i London där marknaden är mer mogen. Studien visar att både byggnaden i sig och 
området generellt fått ett lyft av att det är mer liv och rörelse, vilket säkerligen även gäller 
för Stockholm. Lyftet innebär att det är mer människor som rör sig i området samt att det 
är fler events, både internt och externt för byggnaden. 
 
Coworking-aktör påpekar under intervju att de ser sig som en bra kandidat att ansvara för 
såväl reception till en byggnad och andra typer av tjänster. Aktören menar på att de kan 
fungera som ett komplement till fastighetsägaren där det erbjuds något mer till 
hyresgästerna än endast en yta. Det gäller att både fastighetsägaren och aktören förstår 
vilket mervärde coworking kan medföra på en fastighet. Då fastighetsägaren väljer att 
hyra ut en lokal till en coworking-aktör är det fördelaktigt att båda parter har en dialog för 
att dra nytta av coworkings positiva effekter av fastigheten.  
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Vad gäller utformningen poängterar flera intervjuade att om coworking-ytan däremot är 
stängd för externa hyresgäster tillför den inget mervärde för fastigheten. Intervjuad från 
fastighetsbolag menar att det snarare skapar ett negativt värde i form av mer rörelse från 
okända människor i fastigheten, något som kan skapa säkerhetsfrågor för övriga 
hyresgäster. Samma person har en annan åsikt vad gäller fastighetsvärdets påverkan av 
flexibla hyreskontrakt och påpekar i sin tur att det finns risk att ytan bidrar till ett lägre 
värde på fastigheten på grund av osäkerheten med flexibla hyreskontrakt. Personen menar 
att marknaden än så länge är omogen för den här typen av avtal. Detta eftersom långa 
traditionella avtal ger en tryggare framtidsbild om fastigheten ska säljas. Eftersom 
uttalandet återspeglar risken med hyresavtalen kan det påstås att om det är en coworking-
aktör som är etablerad i fastigheten är det denna som tar risken med de flexibla avtalen. 
Gentemot fastighetsägaren är ytan bunden på längre hyresavtal. Detta talar för att 
fastighetsägare snarare bör ingå samarbeten med coworking-aktörer istället för att ta 
risken med flexibla avtal. Som samarbetspartner kan fastighetsägaren dra nytta av 
fördelarna genom att erbjuda företag flexibilitet och ändå behålla kundkontakten. 
 
Vad gäller att internationellt etablerade coworking-aktörer, såsom WeWork, etablerar sig 
på den svenska marknaden anser intervjuad fastighetsägare och analys- och rådgivare kan 
komma att generera ett positivt avtryck på området. Detta skapar även en större potential 
i området och bidrar till en mer levande plats. En intervjuad tillägger att det skapar en 
global prägel på Stockholm, i större utsträckning än vad det är idag. Denna globala prägel 
kan i sin tur locka till sig andra attraktiva hyresgäster i området, vilket det setts tendenser 
på i Stockholm på grund av WeWork:s kommande coworking-yta.  
 
Sammantaget kan det konstateras att coworking kan innebära positiva effekter på en 
fastighet om den utformas på rätt sätt. En respondent från analys- och rådgivningsföretag 
tillägger att det här finns en fördel om fastighetsägaren själv etablerar coworking för att 
kunna planera ytorna i fastigheten på ett optimalt sätt, gärna med coworking i entréplan.  

Nackdelar 
Flera påpekar att den främsta nackdelen med konceptet coworking för hyresgästen är att 
medlemsföretag har svårt skapa och efterleva sin egen företagsidentitet vilket kan 
resultera i att företag tappar sin företagskultur. De får även svårt att bygga upp och 
marknadsföra sitt eget varumärke utåt sett. En av de intervjuade hade själv funderat på att 
etablera sig hos en av de större coworking-aktörerna i Stockholm. Med anledning av 
problematiken kring varumärket avstod företaget eftersom de var måna om sitt varumärke 
och att inte bli en i mängden bland andra medlemsföretag. Fler är eniga, transaktionschef 
på ett konsultföretag inom fastighetsbranschen påstår att varumärket utvecklas bäst 
bakom egna stängda dörrar (Nordlander 2018a). Det påpekas samtidigt i studien att 
framtidens hyresgäster, Millennials och Generation Z, önskar att arbetsplatsen ska spegla 
företagets värderingar i form av kontor och inredning (Cushman & Wakefield 2018b). 
Detta kan bli en stor utmaning för coworking att hantera och är något att fundera på för 
en blivande coworking-aktör. En intervjuad coworking-aktör påpekar att de försöker lösa 
varumärkesprofilieringen med hjälp av digitala medel på kontorsytan. En intervjuad 
fastighetsägare lyfter detta problem med all flexibel kontorslösning, att det är en 



 
 

  

kombination som inte går ihop och höll med om att varumärket till viss del kan styrkas av 
digital marknadsföring på kontoret.  
 
Coworking-kontor är i många fall utformade utifrån aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta 
arbetssätt har generellt en nackdel då utformningen kan medföra att medarbetarna inte kan 
göra sina kontorsytor personliga vilket gör att kontoret i viss mån tappar individen, menar 
intervjuad från analys- och rådgivningsföretag. Person från intervjuat fastighetsbolag 
instämmer och påstår att det på individnivå kan finnas nackdelar med att medarbetare inte 
tillhör ett sammanhang, personen saknar en riktig plats och har svårt att bli sedd. Cushman 
& Wakefield (2018b) menar i sin tur att Generation Z i högre grad efterfrågar 
individualism vilket i denna mening motsäger aktivitetsbaserade kontor och coworking. 
Den intervjuade påpekar dock att det säkerligen finns sätt att individanpassa trots 
flexibiliteten och variationen av miljöer. Framtidsmässigt kan det handla om att med hjälp 
av tekniken genom en monitor kunna se var på kontoret det är varmt, kallt samt var det är 
bäst ljudnivå. Detta gör den öppna miljön mer individanpassad genom att individer får 
välja i vilken miljö denne vill arbeta och befinna sig. Vad gäller utformningen av 
coworking finns det även andra nackdelar för hyresgästen. Intervjuade från 
fastighetsbolag och analys- och rådgivningsföretag menar att coworking inte fungerar för 
all typ av verksamhet. De båda anser att det för vissa yrken finns nackdelar med 
utformningen. Exempel på ett sådant yrke är jurister som kräver en annan typ av 
arbetsplats som klarar sekretess. Enligt utformningen av ett coworking kan säkerligen 
ytan bli för öppen för sekretessbelagda yrken.  
 
Även för fastighetsägaren finns det nackdelar med kontorskonceptet. Den främsta 
nackdelen anses vara att kontakten med hyresgästen försvinner när en coworking-aktör 
står för all kommunikation. Särskilt viktig blir kontakten till hyresgästen enligt Razin 
(2016) som menar att coworking kan ses som en inkubator för framtida traditionella 
hyresgäster. Av denna anledning kan det anses ännu viktigare att hålla kontakten med 
medlemmar på coworking för att kunna fånga upp dem som i framtiden efterfrågar en 
traditionell kontorslokal. För att möjliggöra kommunikation med hyresgästen bör 
coworking utvecklas med någon form av samarbete eller partnerskap mellan aktör och 
fastighetsägare. Det finns exempel på detta, intervjuad från svensk aktör meddelar under 
intervju att de i nuläget har samarbeten i olika former med några fastighetsbolag. 
Samarbetet innebär att parterna för en dialog sinsemellan och att aktören tillhandahåller 
ytor till kunder som önskar mindre ytor samt att fastighetsägaren erbjuder ytor till kunder 
som önskar större yta under längre tid. Om någon av aktörens medlemmar skulle växa sig 
större och få ett ändrat behov kopplat till lokalen, förmedlar aktören medlemmen till 
fastighetsägaren. Av denna anledning är det viktigt att fastighetsägaren förstår innebörden 
av att tappa kontakten med hyresgästerna och aktivt arbetar för en dialog med aktören, 
alternativt öppnar för någon form av samarbete.  
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Ekonomisk nedgång 
Det råder delade meningar om hur coworking skulle påverkas av ekonomisk nedgång. 
Razin (2016) menar att en ekonomisk nedgång skulle vara negativt för coworking i den 
mening att det vanligaste företagssegmentet är småföretagare och startups vilka är mer 
ekonomiskt känsliga. Razin (2016) lyfter att medlemmarna vanligtvis tillhör IT-branschen 
vilket gör det känsligt för ekonomisk nedgång för denna bransch. Det finns också risk i 
att coworking-aktörer har tagit på sig allt för många avtal under period av högkonjunktur 
i USA och att de nu kan se svängningar när ekonomin ändras (Sargent 2016). Detta kan 
liknas situationen i Stockholm där flera aktörer under en kort period hyrt flera stora lokaler 
i stadens centrala delar. Det blir intressant att se hur det utvecklas framöver med förändrat 
ekonomiskt läge. Påföljderna kan bli att aktörerna står med tomma lokaler på långa 
hyresavtal eller att aktörernas ytor är mer fyllda än tidigare. Razin (2016) är säker på att 
det krävs en jämn nivå på hyresgäster från olika branscher för att diversifiera risken. 
Vilket kan diskuteras vara lättare när fler storföretag börjar bli intresserade av coworking, 
vilket intervjuad fastighetsägare påpekar. Att få in större företag handlar om diversifiering 
av risk. Intervjuad från svensk fastighetsägare menar däremot att en ekonomisk nedgång 
innebär att flera medlemmar väljer att bortprioritera coworking eftersom det är en rörlig 
kostnad.  
 
Trots åsikter om negativa konsekvenser vid ändrat konjunkturläge visar studien däremot 
på fler som tror på det motsatta, nämligen att coworking faktiskt klarar en ekonomisk 
nedgång bättre än ett kontor med traditionellt hyresavtal. Miller (2018) menar till och med 
att lågkonjunkturen år 2008 är en av de betydande anledningarna till coworkings 
framväxt. Detta eftersom företag minskade i storlek och föredrog en lokal med flexibel 
yta. Intervjuperson från analys- och rådgivningsföretag delar uppfattning om att trenden 
inte kommer att reduceras vid en lågkonjunktur utan att snarare fler företag kommer 
efterfråga flexibilitet i osäkra tider. Värt att tillägga är att de företag som redan har 
kontrakt på traditionell kontorsyta saknar möjligheten att byta till en flexibel lösning. För 
de företag som minskat i storlek och där hyreskontraktet är på väg att gå ut, talar däremot 
för ett byte till flexibelt kontor.  
 
Ytterligare konsekvens av lågkonjunktur kan vara att personer blir arbetslösa menar en 
intervjuad från analys- och rådgivningsföretag. Fler arbetslösa i samband med nya 
ekonomiska tider, såsom gig- och delningsekonomi, talar för att fler startar eget företag. 
Fler småföretagare talar i sin tur för en ökad efterfrågan på coworking.  
  



 
 

  

5.2.2 Strategier för fastighetsägare 

Intervjuperson från en av Sveriges ledande fastighetsbolag är övertygad om att fler 
fastighetsägare kommer att börja etablera coworking i olika former. Allt fler 
fastighetsägare har börjat inse att coworking-aktörer erhåller goda vinster på coworking 
och har därmed börjat ställa sig frågan varför de själva inte kan göra detta. Någonstans 
blir fastighetsägaren en ekonomisk mellanhand tillägger intervjupersonen. Personen lyfter 
att många svenska fastighetsägare har ställt sig frågor som: “Hur ska vi göra? Ska vi driva 
konceptet själva? Ska vi samarbeta? Ska vi hyra ut till WeWork?” Intervjuade 
fastighetsägare är eniga om att fastighetsägaren först och främst måste välja vilken plats 
de vill ta och agera inom på marknaden samt vad för aktör de vill vara och därefter välja 
inriktning. De visar sig även vara eniga kring vilket företagssegment deras coworking 
eventuellt skulle vinklas mot. För deras del handlar det om att tillhandahålla flexibla 
kontorsytor för alla typer av företagssegment eftersom de önskar erbjuda alla deras kunder 
flexibilitet. Enligt Spinuzzi (2012) finns det tre kategorier av coworking; Exekutiv-, 
Entreprenöriell- och Kreativ coworking. Det kan diskuteras att en fastighetsägare kan 
tänkas vara mest ämnad att erbjuda en Exekutiv coworking med fokus på att tillhandahålla 
yteffektiva kontorsplatser för att maximera uthyrningen. Denna typ av coworking erbjuder 
en lägre nivå av service jämfört med de andra kategorierna vilket också talar för att passa 
en fastighetsägare bättre, då en hög servicegrad normalt sett inte ingår i en fastighetsägares 
kärnverksamhet.  
 
Att som fastighetsägare aktivt välja att gå in i coworking-marknaden innebär i många fall 
att bolaget förändrar sin affärsmodell. Vid en sådan omfattande förändring krävs det ett 
väl genomtänkt och analyserat beslut, vilket även Palm (2013) poängterar. Det krävs 
också förståelse för vad det innebär och hur de framtida kontorsarbetssätten kommer att 
se ut. Kopplat till hur fastighetsägare ska förhålla sig till coworking kan det diskuteras 
finnas fyra olika strategier att välja mellan, vilka nämns nedan.  
 
Den första strategin en fastighetsägare kan välja är att hyra ut lokaler till coworking-
aktörer och enbart se dem som vilken traditionell hyresgäst som helst. Därmed behöver 
fastighetsägaren inte genomgå någon förändring i sitt arbetssätt och organisation utan 
istället låta en annan aktör erbjuda detta flexibla utbud på kontorsmarknaden. 
Fastighetsbolag kommer med all sannolikhet vilja erbjuda både traditionella kontor samt 
coworking menar fler av intervjupersoner. Att som fastighetsägare aktivt välja alternativet 
att inte etablera på coworking-marknaden kan argumenteras vara ett opassande beslut med 
tanke på att allt fler hyresgäster efterfrågar denna typ av kontor. Coworking visar sig enligt 
studien vara ett sätt att möta den föränderliga efterfrågan och framtidens arbetsmarknad.  
 
Den andra strategin innebär för fastighetsägaren att ingå partnerskap med en coworking-
aktör. Samarbeten kan vara utformade på olika sätt, såväl mindre som större omfattande. 
Genom ett större samarbete kan fastighetsägaren exempelvis hyra ut lokalyta till en 
samarbets-aktör till ett förmånligt pris samtidigt som fastighetsägaren genom samarbetet 
får ta del av vinst och kundkontakter. Samarbetet ska ha som utgångspunkt att gynna såväl 
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fastighetsägare som coworking-aktör. Ett långtgående partnerskap kan även nyttjas i flera 
lokaler som fastighetsägaren besitter och på så sätt kunna erbjuda sina kunder det flexibla 
kontoret coworking. En av aktörerna anser att fastighetsägare som vill följa med i 
utvecklingen av coworking på det mest effektiva sättet gör det genom samarbeten med 
coworking-aktörer som redan har erfarenheten. Personen lyfter att de i dagsläget redan 
innehar olika former av samarbeten med fastighetsägare. Intervjuperson som 
representerar fastighetsägare menar att när de utvecklar nya strategier gör de det bäst 
tillsammans med andra som har spetskompetens inom området. Där arbetar respektive 
aktör med det som den är bäst på, fokus ska ligga på kärnverksamheterna. Samarbeten 
kan se ut på olika sätt, en variant är att fastighetsägare erbjuder ytor till aktören som i sin 
tur förmedlar medlemsföretag som börjar efterfråga ett eget kontor till fastighetsägare. 
Även intervjupersoner från analys- och rådgivningsföretag menar att bildandet av 
partnerskap mellan fastighetsägare och coworking-aktör är en enkel väg att gå vid 
införandet av att erbjuda coworking som fastighetsägare. Detta är vägen att gå som 
fastighetsägare, snarare än att utveckla det i egen regi. Med samarbetsstrategin finns ett 
dilemma kring varumärkesfrågor, påpekar flera intervjuade, vilken aktör ska synas på 
coworking-ytan? Vid partnerskap är det viktigt att de olika parterna noga preciserar 
samarbetets mål samt respektive parts ansvarsområde.   
 
Den tredje strategin innebär att fastighetsägaren köper upp eller blir delägare i en 
coworking-aktör och tar på så sätt del av den kompetens som aktören besitter kopplat till 
hur ett coworking ska drivas samt även aktörens kundstock. Att välja denna strategi är ett 
sätt att lära känna marknaden och ett sätt att vara med och påverka den lyfter en 
intervjuperson som representerar ett fastighetsbolag. Noterbart är att ett uppköp kräver en 
kapitalstark fastighetsägare.  
 
Den fjärde och sista strategin är den mest omfattande. Den innebär att fastighetsägaren 
själv utvecklar ett eget koncept av coworking. Väljer en fastighetsägare detta alternativ är 
det viktigt att den är införstådd med hur ett coworking ska drivas samt hur organisationen 
inom bolaget ska läggas upp. Frågeställningar fastighetsägaren bör ställa sig i samband 
med denna strategi är om fastighetsägaren ska starta upp en ny organisation för coworking 
eller om den ska ingå under samma organisation som för traditionella kontor. Vid val av 
denna strategi krävs ett genomgripande utformat tillvägagångssätt. Ska coworking-
kontoret drivas av egen personal eller ska service och drift av kontoret outsourcas till en 
tredjepartsaktör? Marknadens snabba förändringar gör nya investeringar mer riskabla. 
Heywood (2011) menar att outsourcing är fördelaktigt för företag att använda sig av vid 
pågående marknadsförändringar, vilket coworking i dagsläget är. Vid val av outsourcing 
är det av väsentlig vikt att information inte förloras mellan parterna, något för 
fastighetsägaren att beakta.  
 
Att utveckla i egen regi innebär i mångt och mycket en ny typ av affärsmodell för 
fastighetsägaren. Kan fastighetsägaren utveckla ett lönsamt och fungerande coworking 
finns det mycket som talar för att detta är det mest lönsamma alternativet, men också det 
mest riskfyllda då fastighetsägaren är utsatt mot en ny marknad. Att utföra coworking 
internt som fastighetsägare kräver stora muskler, både i form av kapital som kompetens. 



 
 

  

Flera intervjupersoner menar att kompetens inom hotellbranschen är att föredra då ett 
attraktivt coworking erbjuder en sådan atmosfär. Lyckas fastighetsägare att fånga in denna 
kompetens är det inte omöjligt att utveckla det internt menar en intervjuperson från 
fastighetsbolagen. En stark fördel med att hålla det internt är att kontakten med 
hyresgästen fortfarande sköts av fastighetsägaren och på så sätt bevaras inom 
organisationen. Ytterligare en fördel att som fastighetsägare utveckla det internt är att 
fastighetsägare både har möjligheten och styrkan, genom sitt fastighetsbestånd, att 
etablera och äga coworking-ytor i fler städer runt om i Sverige. Detta skulle skapa 
ytterligare flexibilitet för hyresgästerna, vilket också Börjesson (2018a) belyser.  
 
För att möta dagens och framtidens efterfrågan på kontor ska det poängteras att coworking 
inte är den enda lösningen. Andra typer av kontor som kontorshotell, kontorshubbar och 
exempelvis Vasakronans Smart & Klart är också lösningar som möter efterfrågan på 
flexibilitet på kontorsmarknaden. 
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5.3 Framtidens arbetsplats 

5.3.1 Framtidens kontor  
Den globala marknaden manas av en ständig förändring där omvärldsfaktorer som ökad 
globalisering, urbanisering och digitalisering driver på utvecklingen inom världens 
samtliga branscher, såväl inom tekniksektorn som fastighetssektorn där arbets- och 
kontorsmarknaden är inkluderat. Människans förhållningssätt kopplat till arbete har 
historiskt sett förändrats radikalt menar Castilho & Quandt (2017). Intervjuperson från ett 
analys- och rådgivningsföretag är enig med teorin och förklarar att vi lever i en värld som 
är föränderlig och den förändras snabbt. Förändringen kopplat till människans arbetssätt 
och kontorsutveckling stagnerar inte, utan kommer istället att expandera och i stor 
utsträckning påverka den framtida arbetsmarknaden. Studiens genomförda resultat 
påvisar att samtliga intervjuade personer från alla företagskategorier är övertygade om att 
dagens kontor kommer att förändras i framtiden.  
 
Förändringar som intervjuade fastighetsbolag lyfter är att arbetsplatsen kommer att inneha 
en mer betydande funktion, utbudet på flexibla kontorskoncept kommer att öka, ny teknik 
kommer att i större utsträckning implementeras i fastigheterna samt att hälsoaspekter 
kommer att spela en allt viktigare roll på arbetsplatsen. Kopplat till framtidens utbud av 
kontorskoncept menar intervjuperson från ett fastighetsbolag att vi i framtiden kommer 
att se en större blandning av det utbud vi ser på marknad idag. Kontorsmarknaden kommer 
fortsätta innefatta traditionella fasta kontor med långtidskontrakt samtidigt som allt fler 
olika lösningar av flexibla kontorstyper kommer att tillta för att möta efterfrågan på 
flexibilitet från företag som verkar i en föränderlig värld. Flexibilitet är här för att stanna 
och detta kommer att spegla framtidens kontor i många avseenden uttrycker sig en person 
som representerar ett analys- och rådgivningsföretag. Att vi kommer se ett större utbud 
av flexibla kontor har redan inträtt på marknaden där flera fastighetsbolag samt även 
nischade aktörer har börjat utforma olika typer av flexibla kontorslösningar för att möta 
den föränderliga efterfrågan.  
 
Något som också är en pådrivande faktor av framtidens arbetsmarknad är den nya sortens 
ekonomi, gig- och delningsekonomi (Insightlab 2015). Detta kommer ställa fortsatta krav 
på kontorsmarknaden med avseende på flexibla arbetsplatser där gigare enkelt kan komma 
in och arbeta och vistas tidvis som en intervjuperson från analys- och rådgivningsföretag 
uttrycker sig. Statistik visar att gigare utgjorde cirka 20 procent på arbetsmarknaden år 
2016 och trenden visar att gig-ekonomin kommer bli allt starkare på den svenska 
marknaden framöver (SEB 2016b; Insightlab 2015). Delningsekonomin som möjliggjort 
ett förmånligt företagande har också drivit på den framtida arbetsmarknaden där allt fler 
kunnat starta egna företag (Bouncken & Reuschl 2016). Framöver kommer det ses ännu 
fler startups och små företag, som alla kommer behöva en arbetsplats. Den nya ekonomin 
är en betydande faktor för utvecklingen av coworking och dess fortsatta tillväxt eftersom 
kontorsstrukturen väl stämmer in på flexibiliteten och nätverkandet som efterfrågas. Det 



 
 

  

kan därför konstateras att om den nya ekonomin fortsätter växa, vilket prognoser påvisar, 
kommer coworking med säkerhet följa efter och fortsätta vara attraktivt. Gällande 
coworking som framtidens kontor är båda intervjupersonerna från coworking-aktörerna i 
fast tro om att coworking kommer utgöra en del av framtidens kontor samtidigt som det 
framöver kommer att utgöra en allt större del av den totala kontorsstocken på den svenska 
kontorsmarknaden.  
 
Kempe et al. (2016) påstår att framtidens kontor kommer se radikalt annorlunda ut än hur 
de tidigare har sett ut och menar att vi redan inom 10 till 15 år kommer se en stor skillnad 
på dagens och framtidens kontor. Flera av de intervjuade personerna påstår att det framtida 
kontoret kommer att fylla en annorlunda funktion än vad det primärt gör idag. Istället för 
att fungera som en arbetsplats kommer kontoret istället att fungera likt en mötesplats där 
individer, medarbetare och företag möts för att utbyta kunskap och erfarenheter. Den 
digitala tekniken integreras allt mer i vårt arbetssätt vilket gör att individen i framtiden 
inte alltid kommer behöva befinna sig på kontoret i form av en fysisk person utan kommer 
istället kunna arbeta på distans eller närvara genom ny teknik i form av ett hologram. 
Dock påpekar såväl intervjuperson från ett fastighetsbolag som från analys- och 
rådgivningsföretag samt Kempe et al. (2016) vikten av att människan träffar andra 
människor för att socialisera sig. Denna syn delar även Boman et al. (2016), kontorets 
främsta syfte är utöver kunskapsutbyten att fungera som en samlingspunkt. Därmed blir 
arbetsplatsen en ännu viktigare samlingsplats för individer att mötas på. I framtiden 
kommer arbetsplatsen ses mindre som en produktionsplats och istället mer som en 
mötesplats som individer ser fram emot att spendera tid på. Person från analys- och 
rådgivningsföretag uttrycker att individer ska få en wow-känsla av att gå till kontoret. Ett 
sådant kontor skapar en välmående och produktiv personal samt lockar talangfull ny 
personal.  
 
Områden som Kempe et al. (2016) framförallt lyfter som kommer spegla framtidens 
kontor är att hälsan kommer att sättas mer i fokus. Toivanen (2015) är ense och menar att 
företag som fokuserar på kontor som skapar ett högt välbefinnande för kontorets 
hyresgäster också skapar konkurrensfördelar på marknaden. Kontorsmiljön kommer att 
utformas för att främja en god arbetsmiljö genom plats för återhämtning och rogivande 
miljöer med naturinslag samt att möjlighet kommer ges att träna på arbetstid i större 
utsträckning. Även betydelsen av kontorsinredning spås öka, främst med avseende på att 
stärka hyresgästens identitet och varumärke i samband med att öka medarbetarnas trivsel 
och välmående. Kempe et al. (2016) tror också att digitaliseringen och teknikutvecklingen 
kommer användas ännu mer i verktygen som hjälper oss att utföra vårt arbete. Även 
kontoret kommer fungera mer som ett verktyg som hjälper individen att utföra sitt arbete 
menar intervjuperson från analys- och rådgivningsföretag.  
 
Kopplat till kontorstyper är de verksamhetsanpassade kontoren något som samtliga 
intervjupersoner menar kommer vara framtidens främsta kontorsföreteelse. Även det 
aktivitetsbaserade kontoret och arbetssättet kommer att växa sig allt starkare på framtidens 
kontorsmarknad och det i olika varianter menar intervjuperson från analys- och 
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rådgivningsföretag. Inom utformningen av det aktivitetsbaserade kontoret är emellertid 
teorin och resultatet oense. Några påstår att det aktivitetsbaserade kontoret går att 
implementera på alla kontorsytor samtidigt som det går att anpassa till vilken typ av 
verksamhet som helst medan andra påstår att det kräver anpassning för en specifik 
verksamhet. Utformningen för en verksamhet kan vara helt fel för en annan. Detta är 
viktigt att tänka på vid utformning av flexibla arbetsplatser som ska anpassas för flera 
olika typer av verksamheter. Anledningen till det aktivitetsbaserade kontorets fortsatta 
tillväxt beror dels på att det är en kostnadseffektiv lösning att utforma kontorsytor, 
framförallt i centrala områden i Sveriges storstäder där hyresnivåerna i dagsläget ligger 
på rekordnivåer. Det är även positivt sett ur ett företagsperspektiv med avseende på 
produktivitet, samarbeten och kreativitet. Det aktivitetsbaserade arbetssättet möter även 
framtida generationers egenskaper med avseende på deras självständighet och viljan till 
eget ansvarstagande genom att de själva får bestämma var och hur de vill arbeta. Toivanen 
(2015) påstår samtidigt att det öppna kontorslandskapet kommer att försvinna. Detta 
stämmer väl överens med hur efterfrågan på intervjuade coworking-aktörers coworking-
ytor ser ur. Enligt en aktör är det främst de privata kontorsrummen som efterfrågas och 
inte öppna kontorsytor. Det ska tilläggas att privata rum vid ett coworking-medlemskap 
innebär flexibilitet att kunna sitta på fler mobila platser, såsom i lounge.   

5.3.2 Framtidens hyresgäster 

Framtidens hyresgäster är i denna studie avgränsad till Millennials och Generation Z där 
den sistnämnda är den yngsta generationen, födda sent 90-tal fram till idag (Green 2014). 
Det spås att dessa generationer kommer att ha en stor inverkan på hur framtidens 
arbetsplatser och kontor kan komma att utformas. Dessa generationer kommer att ha en 
helt annan förväntan på såväl företag som arbetsplats när de kommer ut i arbetslivet (DTZ 
2014). Intervjuade fastighetsägare är ense och menar att nästa generation vill ha större 
inflytande över sin tid och över sitt arbete.  
 
Generation Millennials beskrivs i arbetssammanhang söka efter arbetsgivare som har ett 
tydligt syfte tillsammans med både ett socialt och ett miljömässigt engagemang. Detta 
engagemang ska inte bara återspegla verksamhetens affärsmodell utan även kontoret och 
dess inredning, alltså kommer identitet och varumärke fortsätta vara viktiga parametrar i 
framtiden (Cushman & Wakefield 2018b). Detta ser ut att bli den största svårigheten för 
coworking att passa för framtidens kontor, då ytan har svårt för att stärka ett 
medlemsföretags identitet och varumärke. Kempe et al. (2016) menar att denna generation 
inte kommer att söka efter en egen arbetsplats på ett traditionellt kontor utan kommer 
istället efterfråga flexibilitet, frihet och möjlighet till kommunikation. Dessa är av hög 
betydelse och något framtidens generationer värdesätter. De vill vistas i inspirerande 
miljöer och samtidigt kunna dela kunskap och erfarenheter med andra individer. 
Fastighetsägare från intervjustudien menar också att flexibilitet är nyckeln hos framtidens 
hyresgäster. Millennials är en generation som idag i stor utsträckning redan arbetar i 
coworking-miljöer och dessa tros fortsätta göra det (Green 2014). Utifrån generationens 
egenskaper och vad som värdesätts talar allt för att de kommer efterfråga coworking ännu 



 
 

  

mer i framtiden. Millennials kan i många avseenden likställas med Generation Z genom 
att de innehar en hög individualism med en stark entreprenörsanda. Generation Z beskrivs 
även vara en digital generation som redan från tidig ålder har bekantat sig med digitala 
verktyg.  
 
Gig-ekonomin speglar nya generationernas levnadssätt. Det spås att de med enkelhet 
kommer hoppa mellan olika företag och startups menar Cushman & Wakefield (2018b). 
Generation Z är en generation som fortsatt kommer att bidra till urbaniseringen, de 
kommer att söka sig till städerna där jobben finns uttrycker en intervjuperson från 
fastighetsägarna. Nya generationernas egenskaper och levnadssätt ligger i linje med vad 
coworking står för vilket talar starkt för att detta kontorskoncept kommer möta en större 
efterfrågan i framtiden. Tyngdpunkten i den sociala mötesplatsen och nätverkandet som 
coworking erbjuder spås även vara det primära syftet med att vistas på ett kontor för 
generationerna menar intervjuperson från analys- och rådgivningsföretag. Flera 
intervjuade personer är medvetna om att Millennials och Generation Z kommer efterfråga 
flexibla kontor och coworking-miljöer och lyfter samtidigt att coworking i mångt och 
mycket handlar om att förstå dessa generationers efterfrågan för att utveckla rätt 
kontorskoncept. 
 
Något som kan tala emot coworking som kontorsföreteelse för nästa generation är 
generationens önskan om att arbetsplatsen och inredningen ska spegla företagets 
värderingar. Detta ses som en av coworkings främsta nackdelar av såväl Cushman & 
Wakefield (2018b) som samtliga intervjupersoner. Det ska däremot tilläggas att det finns 
många olika typer av coworking-aktörer på marknaden, allt från coworking för nischade 
spelbolag till mer generella coworking för samtliga företagssegment. Där mer nischade 
aktörer säkerligen har möjlighet till att mer spegla dess företags entreprenörsanda, kultur 
och värderingar i högre grad än en coworking-yta för alla företagssegment.  
 
Slutligen framkom det i såväl teoriunderlag som resultat att en del av framtidens kontor, 
i framför allt storstäderna, kan vara utformade som kontorshubbar. Detta som ett svar på 
efterfrågan på flexibilitet och tidseffektivitet. Det ska påpekas att det även stämmer väl in 
på nästa generation som med stor sannolikhet är en generation som anses otåliga och 
värdesätter tid högt. Att ha möjligheten att arbeta på en hub nära ens hem några dagar i 
månaden är ett tidseffektivt sätt att få vardagen att gå ihop för många individer. Enligt 
Kairos Future (2017) är även nästa generation en familjeorienterad generation som gärna 
vill spendera mycket tid med sina familjer. En av intervjupersonerna tar upp bekymret 
med att människan idag transporteras en stor del av sitt liv. 
 
Dessa hubbar kan också tänkas möjliggöra att kontorsytan i de centrala delarna kan 
minskas då företaget räknar med att någon procent av verksamheten arbetar på någon av 
de hubbar som finns tillgängliga. Detta kan argumenteras vara något som fastighetsägare 
bör utveckla i boendeområden utanför stadskärnorna. För att nyttja hubbarna kan det 
behövas medlemskap likt ett gymmedlemskap som varje person eller företag tecknar, 
dags-, vecko- eller månadsvis. Utformningen av hubbarna kan innebära att lokaler som 
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annars hyrs ut till andra verksamheter istället utvecklas till en kontorshubb som i sin tur 
utformas likt ett café som en social mötesplats eller mer likt ett mindre kontorshotell där 
personer kan arbeta under dygnets alla timmar. Detta kan vara ett svar på den flexibilitet 
som företag och individer efterfrågar och ett alternativ till det flexibla kontoret coworking.  
 



 
 

  

6. Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser till de ställda 
problemformuleringarna. Slutsatserna baseras på studiens diskussion där teoriunderlag 
och resultat har sammanställts och avhandlats. Avslutningsvis ges förslag till vidare 
forskning inom ämnet.  

Vilka är för- och nackdelarna med coworking? 

För- och nackdelarna med coworking skiljer sig åt för hyresgäst respektive 
fastighetsägare. Av denna anledning delas därför dessa upp mellan de olika rollerna.  

Fördelar 
För hyresgästen anses de främsta fördelarna med det studerande konceptet coworking vara 
flexibilitet och nätverkande. Flexibilitet anses vara till fördel i form av kortare avtalstid 
och möjligheten till att kunna öka och minska både kontorsytan samt medlemskapen i takt 
med verksamheten. Flexibiliteten möjliggör även ett mer effektivt nyttjande av lokalytan 
vilket kan leda till att den totala hyreskostnaden blir lägre än för ett traditionellt kontor, 
trots att kvadratmeterhyran är betydligt högre. Fördelen med nätverkande innebär för 
hyresgästen en plats där det utbyts kunskap samt tjänster coworking-medlemmarna 
emellan. Det som främst efterfrågas vid nätverkande är möjligheter för skapande av 
relationer, gemenskap och kommunikation mellan företagen. Även om coworking 
härstammar från ett nätverk för små företag och startups har även stora företag börjat se 
fördelar med kontorskonceptet. För dessa företag handlar det främst om attraktionskraft 
för att hitta nya talanger till sin verksamhet. Detta eftersom coworking till stor del svarar 
på nästa generations krav på en arbetsplats.  
 
För fastighetsägare finns det fördelar i form av att konceptet skapar möjlighet till att 
bredda fastighetsportföljen och erbjuda vad som efterfrågas på kontorsmarknaden. 
Studien visar att det finns fördelar i form av att coworking har visat sig kunna skapa nya 
intäkter för fastighetsägare. Coworking-ytor är mer yteffektiva än traditionella lokalytor 
vilket skapar en högre nyttjandegrad av den uthyrbara ytan som i sin tur kan generera 
ökade hyresintäkter. Studien visar att coworking kan öka intäkten två till tre gånger per 
kvadratmeter jämfört med en traditionell kontorsyta i form av en mer effektiv 
lokalanvändning. Denna ökning innebär en betydande ekonomisk fördel för 
fastighetsägare som är intresserade av nya affärsmodeller. Vid jämförelse på effektiv 
lokalanvändning visar sig coworking komma ned till fem till sju kvadratmeter per 
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anställd, vilket kan jämföras med traditionella kontor som utgår från en yta på 14–20 
kvadratmeter per anställd.  
 
Studien tyder på att en ekonomisk nedgång skulle bli till fördel för coworking. Detta trots 
att det finns risk i att kostnaden för coworking är rörlig och att det för företag i sämre 
ekonomiska tider handlar om att bortprioritera rörliga kostnader. Effekterna av en 
lågkonjunktur innebär att organisationer kan minska i storlek och att fler personer kan bli 
arbetslösa. Av denna anledning kommer det i högre grad att efterfrågas flexibla 
kontorsytor. En coworking-ytas utformning samt flexibilitet kommer vara avgörande 
parametrar för att konceptet klarar en ekonomisk nedgång bättre än en traditionell 
kontorslokal. Det kommer också vara avgörande att diversifiera risken med hänsyn på 
företagssegment och företagsstorlek på hyresgästerna, vilket blir lättare när fler stora 
företag visar intresse av coworking.  

Nackdelar 
Den främsta nackdelen för hyresgäster handlar om att medlemsföretag har svårt att skapa 
och efterleva sin företagsidentitet i coworking-kontor, vilket kan resultera i att företag 
tappar sin företagskultur. Att kunna stärka medlemsföretagens varumärke kan bli en stor 
utmaning för coworking att hantera och är något att fundera på för en blivande coworking-
aktör. Ytterligare nackdelar för hyresgästen är att utformningen av coworking inte passar 
alla typer av verksamheter och individer eftersom dess miljö är öppen och har svårt att 
matcha sekretesskrav. På individnivå handlar det om att medarbetare inte tillhör ett 
sammanhang på liknande sätt som på ett traditionellt kontor, vilket i sin tur ställer andra 
krav på ledarskapet.  
 
För fastighetsägaren är den främsta nackdelen att kontakten med hyresgästen försvinner 
när en coworking-aktör står för kommunikation till medlemmarna. Att tappa kontakten 
med hyresgästen innebär negativa konsekvenser i form av att fastighetsägaren får det 
svårare att fånga upp dem som i framtiden efterfrågar en traditionell kontorslokal.   



 
 

  

Kan coworking medföra positiva effekter på en kontorsfastighet? 

Studien visar att coworking kan bidra till positiva effekter på fastigheten och även i större 
utsträckning för fastighetens område. För att erhålla dessa positiva effekter ska det 
tilläggas att det ställs krav på utformningen av coworking-ytan, vilka listas nedan:  
 

•   Coworking-yta med reception och lounge ska etableras på entréplan för att 
erhålla öppenhet för både interna och externa hyresgäster. Övriga våningar kan 
med fördel bestå av en kombination av coworking-yta och traditionella kontor. 

•   Lounge och sociala ytor ska utformas för att uppmuntra till social interaktion. 

•   Coworking-kontorets serviceutbud ska även erbjudas för externa hyresgäster, 
exempelvis tillgång till konferens- och mötesrum. 

•   Coworking etableras mest fördelaktigt i fastigheter med passande verksamhet 
som kan efterfråga kompletterande kontorsyta för rörelsemarginal. 

 
Vad gäller utformning är det av stor vikt att coworking-ytan är öppen och nåbar för 
externa hyresgäster, annars tillförs inget mervärde för fastigheten. Det finns indikatorer 
som visar att bolag i intilliggande lokaler kan dra affärsmässiga fördelar av ett närliggande 
coworking. Är ytan öppen för externa hyresgäster vilka kan ta del av det serviceutbud som 
erbjuds i form av konferens- och mötesrum, lounge samt kompletterande kontorsyta ökar 
servicegraden för hela fastigheten. Ökad grad av serviceutbud i fastigheten ger i sin tur 
även ett ökat fastighetsvärde. Det finns risker i att coworking inte utformas på rätt sätt och 
att det snarare skapas negativa effekter i form av rörelse i fastigheten av okända personer, 
vilket kan väcka säkerhetsfrågor för externa hyresgäster.  
 
Vad gäller effekter på området för fastigheten innebär en etablerad coworking-yta ett lyft 
av att det kan bli en mer levande plats. Det ska även tilläggas att studien visar att en 
internationell coworking-aktör innehar positiva effekter på området i form av global 
prägel vilket i sin tur kan locka till sig andra attraktiva hyresgäster i området. 
 
Oavsett strategi kopplat till konceptet är det för fastighetsägaren viktigt att hålla en dialog 
med coworking-aktören för att kunna ställa krav gällande utformningen samt erhålla de 
positiva effekterna på fastigheten med hänsyn på högre serviceutbud. I samband med 
utformningen är det av stor vikt att fastighetsägarna agerar lyhört mot vad kunderna 
efterfrågar innan nya kontorsprojekt startas.  
 
Vidare för att utveckla ett lyckat coworking-koncept framkommer det genom studien att 
följande punkter bör beaktas och implementeras på coworking-ytan: 
 

•   Coworking-ytan bör prioritera privata kontorsrum framför öppna 
kontorslandskap. 
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•   För fastighetsägare handlar det om att erbjuda ett coworking som passar olika 
typer av företagssegment för att kunna bredda portföljen för sina hyresgäster. 

•   Hyresavtal bör vara enkelt utformade och digitala. 

Vilka olika strategier kan ett fastighetsbolag förhålla sig till mot coworking-
marknaden? 

Utifrån genomförd studie kan det konstateras att samtliga undersökta fastighetsägare på 
den svenska marknaden är medvetna om coworkings intåg och fördelar. Många 
fastighetsägare har börjat ställa sig frågan om coworking bör ingå i deras affärsmodell 
och därmed även i deras kontorsutbud. Studien har utarbetat fyra noga överlagda strategier 
en fastighetsägare kan tillämpa för att fastställa vilket förhållningssätt de ska ha till 
kontorskonceptet coworking. Det ska understrykas att fastighetsbolag som överväger 
coworking först bör detaljgranska vilken plats de vill ta på marknaden för att därefter välja 
strategi. Studiens fyra följande strategiska tillvägagångssätt listas nedan: 
 
1. Fastighetsägaren beslutar att inte ge sig in på coworking-marknaden och ser därmed 
marknadens coworking-aktörer som vilken traditionell hyresgäst som helst. Med detta 
beslut behöver fastighetsägaren inte gå vidare med ytterligare utredningar utan fortsätter 
istället med sin nuvarande affärsmodell eller analyserar andra alternativa flexibla 
kontorskoncept för att fortsätta vara attraktiv hyresvärd.  
 
2. Fastighetsägaren ingår ett samarbete i form av ett partnerskap med en coworking-aktör. 
Samarbetet kan utformas på flera olika sätt och här krävs det att båda parter för en dialog 
om hur samarbetet ska vara utformat samt vad som förväntas av respektive aktör. En 
frågeställning som är viktig att behandla är att besluta om vilken aktörs varumärke som 
ska synas. Genom ett partnerskap arbetar respektive part med det den gör bäst och 
fokuserar till följd av detta på sin kärnverksamhet. Denna strategi innebär en 
förhållandevis enkel väg att gå för att som fastighetsägare erbjuda coworking till sina 
kunder.  
 
3. Fastighetsägaren köper upp eller blir delägare i en coworking-aktör och förvärvar på så 
sätt aktörens kompetens och kundstock. Ett förvärv av en coworking-aktör ger 
fastighetsägaren möjlighet att bekanta sig med kontorskonceptet och dess marknad på 
djupet. Uppköpet eller delägarskapet gör det även möjligt för fastighetsägaren att vara 
med och påverka såväl coworking-konceptet som marknaden. Värt att påpeka är att denna 
strategi kräver en kapitalstark fastighetsägare.  
 
4. Fastighetsägaren utvecklar ett eget koncept av coworking. Denna strategi är den mest 
omfattande och påverkar fastighetsägaren i störst grad. Vid val av denna strategi är det 
viktigt att fastighetsägaren är införstådd med hur coworking ska vara utformat och hur det 
ska drivas för att kunna utveckla ett lyckat koncept. Detta tillvägagångssätt innebär ett 
fortsatt arbete för fastighetsägaren att ta ställning till, bland annat hur organisationen som 



 
 

  

ansvarar för coworking-konceptet ska vara uppbyggd. Det finns två vägar att gå, antingen 
att starta upp en ny organisation som enbart hanterar coworking eller låta den nuvarande 
kontors-organisationen även manövrera coworking. Ytterligare en frågeställning 
fastighetsägaren behöver behandla vid denna strategi är hur kontorsytan ska drivas och 
driftas, antingen i egen regi eller genom outsourcing till en tredjepartsaktör. Det bör dock 
poängteras att denna strategi kräver en fastighetsägare med en kraftfull organisation, 
starkt kapital och rätt kompetens.  
 
Efter genomförd studie anses strategi nummer 2. Att som fastighetsägare ingå samarbete 
med en coworking-aktör vara den strategi som är mest lämpad för en fastighetsägare att 
gå vidare med. Detta eftersom flera fastighetsbolag påtalat sig inneha bristande 
organisation och kännedom för att själva ta sig in på marknaden för coworking. Genom 
ett samarbete kan fastighetsägaren dra nytta av de fördelar coworking i beståndet för med 
sig, erbjuda sina kunder det som både dagens och framtidens kontorsmarknad efterfrågar 
samt behålla kundkontakten. Samtidigt minimeras risken genom att fastighetsägaren hyr 
ut lokalytan till en coworking-aktör som i sin tur hanterar de flexibla medlemskapen mot 
hyresgästerna. Detta gör att fastighetsägaren inte behöver vara utsatt mot en ny marknad 
med flexibla avtal vilket annars kan innebära en risk.  
 
Strategi 2 kan också vara fördelaktigt att inledningsvis använda sig av om fastighetsägaren 
är intresserad av strategi 4. Att utveckla ett eget koncept av coworking. Att först ingå ett 
samarbete ger fastighetsägaren en förståelse om hur coworking-marknaden och dess 
utformning fungerar för att senare kunna utveckla ett eget lyckat coworking-koncept.  

Kan coworking erbjuda vad den framtida kontorsmarknaden kommer att 
efterfråga?  

Utifrån studien kan det fastställas att dagens kontorsmarknad har utvecklats och förändrats 
i hög takt och hög utsträckning på bara några år. Allt tyder på att detta även kommer att 
fortsätta i framtiden. Faktorer som driver på dessa förändringar är främst omvärldens 
globalisering, urbanisering och digitalisering tillsammans med den nya ekonomin i form 
av delningsekonomi samt gig-ekonomi. Utifrån dessa faktorer möter coworking 
framtidens utveckling inom samtliga nämnda områden. Coworking svarar på 
globaliseringen och urbaniseringen genom att konceptet finns tillgängligt globalt på 
nästintill alla världens marknader, främst i storstäder på centrala platser. Det svarar även 
på digitaliseringen som möjliggör ett mobilt arbetssätt på så sätt att företag och individer 
med enkelhet kan koppla upp sig via digitala verktyg på coworking-kontoren. Den nya 
ekonomin, delningsekonomi, som främjar entreprenörskap och startups igångsättning på 
marknaden möts också av coworkings flexibla kontorskoncept. Där möjliggör coworking 
flexibla kontor med flexibla hyresavtal som många startups och små företag efterfrågar. 
Coworking skapar även flexibla arbetsytor för gigare som kommit att öka med gig-
ekonomin. Utifrån dessa vidsträckta omvärldsförändringar kan det anses att coworking är 
ett kontorskoncept som är nödvändigt på världens kontorsmarknad.  



126  

I framtiden kommer kontorets hyresgäster att bestå av de nya generationerna, Millennials 
och Generation Z. Dessa generationer kommer att ha ett stort inflytande på hur framtidens 
arbetsplatser och kontor kan komma att utformas. Värt att påpeka är att både Millennials 
och Generation Z kommer att ha andra förväntningar på arbetsplatsen än vad dagens 
arbetande generationer har. Av denna anledning är det viktigt att förstå framtidens 
generationer för att utveckla rätt kontorskoncept som möter deras efterfrågan. En slutsats 
som kan dras är att coworking-konceptet kommer att möta stora delar av denna 
efterfrågan. Framtidens generationer förutspås komma att söka sig till arbetsplatser som 
erbjuder flexibilitet, frihet och inspirerande miljöer som främjar och uppmuntrar till 
möten. Det framtida kontoret kommer i större utsträckning att fungera som en samlings- 
och mötesplats där individer, medarbetare och företag möts för att utbyta kunskaper och 
erfarenheter. Den sociala mötesplatsen spås vara tyngdpunkten och det primära syftet för 
nästa generations hyresgäster att vistas på ett kontor. Coworking möter denna framtida 
efterfrågan inom samtliga områden med utbudet av flexibla kontor, flexibla hyresavtal 
och öppna lounge-ytor som bjuder in till möten och nätverkande.  
 
Vidare finns det indikatorer som visar att Millennials och Generation Z kommer att 
efterfråga arbetsgivare och arbetsplatser som har ett tydligt syfte och ett miljömässigt 
engagemang som inte bara återspeglar verksamhetens affärsmodell utan även 
kontorsmiljön. Framtidens generation spås efterlysa kontor där företagets varumärke 
tydligt finns representerat, i såväl inredning som kontorsutformning. Detta är ett område 
som ett coworking-kontor emellertid kan ha svårt att möta. Coworking speglar snarare en 
inspirerande öppen miljö och en naturlig arbetsplats där alla typer av företag kan vistas 
och arbeta, utan att någon aktör syns mer än någon annan. Det ska däremot belysas att det 
också finns coworking-aktörer som riktar in sig på branscher och specifika företag för att 
kunna erbjuda en miljö där företags identitet tydligt finns representerat. 
 
Sammantaget kan det konstateras att coworking som kontorsföreteelse i allra största grad 
möter såväl dagens som framtidens efterfrågan på hur en arbetsplats och kontor bör vara 
utformat. Studien visar att det finns en stark efterfrågan på flexibla kontor och coworking-
kontor. Ett råd till fastighetsägare är att inte förbise coworking-marknaden utan möta och 
delta i den för att fortsätta vara attraktiva hyresvärdar i framtiden.  
 

 

  



 
 

  

Reflektioner  

Det kan konstateras att kontorsmarknaden är på väg att förändras och denna förändring 
har redan börjat. Marknaden visar tydliga tendenser att yta mer kommer betraktas som en 
tjänst snarare än en produkt. Detta kan skapa möjligheter för en fastighetsägare att öka 
värdet på sina fastigheter genom att förädla och addera tjänster till ytan genom coworking. 
Coworking kräver emellertid mycket organisation kring serviceutbudet vilket kan bli 
komplicerat för ett fastighetsbolag att hantera. Samtidigt visar studien att det finns en 
positiv effekt av att etablera coworking i en fastighet. Även om fastighetsägaren inte har 
resurserna för att utveckla coworking är det viktigt att anpassa sina kontorsfastigheter på 
något sätt för att möta dagens och framtidens efterfrågan. Kontoret kommer till stor del 
handla om att tillgodose en mötesplats med flexibla samt varierande arbetsplatser. 
 
Förutom det studerade kontorskonceptet visar studien även på en god framtid för 
kontorshubbar. Av denna anledning ges förslag för fastighetsägare att beakta 
möjligheterna till att utveckla och etablera kontorshubbar i sina fastigheter i 
boendeområden utanför stadskärnorna. Vid undersökning bör en nära kommunikation 
hållas med hyresgästerna för att förstå efterfrågan på denna kontorstyp. Dessa bör med 
hög sannolikhet utformas likt flexibla kontorsplatser för olika typer av verksamheter och 
är på många sätt uppbyggt likt coworking med service och tjänster. För kontorshubbar är 
dock nätverkande en mindre väsentlig del. Studien visade att detta är något som kommer 
att efterfrågas allt mer och här finns möjligheten för fastighetsägare att vara tidig på 
marknaden.  
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6.1 Förslag till vidare studier 

Brukarnas upplevelse av coworking 
Denna studie tar inte hänsyn till brukarnas upplevelse av coworking. Det hade varit 
intressant att fördjupa studien genom att titta på hur brukarna, hyresgästerna, upplever 
coworking. Vad ser de för för- och nackdelar av kontorstypen? Det är trots allt brukarna 
som nyttjar ytan. Intervjuer av dessa kan möjligen ge en förståelse för hur coworking 
skulle kunna vidareutvecklas med hänsyn till deras upplevelse.  
 
Kan coliving vara framtidens boendeform? 
Under intervjustudien har det framkommit att coliving, en ny trend på bostadsmarknaden, 
är på ingång i Sverige. I vissa fall kan detta ses som en förlängning av coworking. Det 
hade varit intressant att undersöka framtiden för detta koncept på den svenska marknaden. 
Går det att kombinera coworking med coliving? Framtidens arbetsplats blir kanske en mix 
av boende och kontor? Där fastigheten kan utnyttjas alla dygnets timmar.  
 
Präglas framtidens kontor av ett hållbarhetstänk? 
Eftersom studien avgränsar sig från hållbarhetsaspekter kopplat till kontorslokaler 
föreslås en undersökning av denna aspekt. Det har under intervjustudien framkommit att 
flera intervjupersoner anser att hållbarhetsfrågor, i form av det sociala och ekologiska 
området, framöver kommer utgöra en större del av både arbetssätt och kontor än det har i 
nuläget. Allt fler företag och anställda verkar exempelvis efterfråga möjligheter till 
motion. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag  

Inledning - Kontorsmarknaden 
•   Berätta om bolaget du arbetar på. 
•   Beskriv din tjänst, vad arbetar du med på ert bolag? 
•   Hur ser er bild av kontorsmarknaden ut idag? 
•   Hur ser ni på marknaden med avseende på vakansnivåer och hyresnivåer? 
•   Har ni sett någon förändring på vad hyresgäster efterfrågar under de senaste åren? 
•   Är kontorsmarknaden på väg att förändras - och på vilket sätt i sådana fall?  
•   Hur kan det påverka fastighetsägaren? 
•   Kan ert bolag möta dagens efterfrågan och erbjuda vad som efterfrågas? 

 
Allmänt - Coworking 

•   Hur definierar du coworking? 
•   Upplever ni att det finns aktörer som marknadsför sig som en coworking-aktör, 

men som egentligen inte erbjuder det som ett coworking-kontor ska innehålla? 
o   Vad är den stora skillnaden mellan kontorshotell och coworking? 

•   Varför tror ni att coworking blivit ett hett ämne? - Pratas det mycket om 
coworking inom ert bolag? 

o   Vad tror ni det är som gör coworking efterfrågat idag? 
•   Vad anser du att det finns för fördelar med coworking? 

För er som fastighetsägare och för hyresgäster. 
•   Vad anser du att det finns för nackdelar med coworking? 

För er som fastighetsägare och för hyresgäster. 
•   Hur tror du att kommande lågkonjunktur kommer att slå mot coworking? 
•   Coworking-aktörer etablerar sig mer och mer på kontorsmarknaden - Hur ser ni 

på detta?  
•   Kommer fastighetsbolag på egen hand att börja etablera coworking-kontor? 
•   Vad krävs av ett fastighetsbolag för att driva coworking? 

o   Vad för strategier kan ett fastighetsbolag ha för att utveckla och erbjuda 
egna coworking-ytor? 

•   Tror du att en etablerad coworking-yta i en fastighet kan medföra positiva effekter 
för övriga delar av fastigheten? - (som synergi med övrig verksamhet i en 
kontorsfastighet) 

o   I sådana fall vad för effekter? 



 
 

  

Aktörens erbjudande - Fastighetsägare 
•   Ert bolag har utvecklat ett flexibelt kontor - Berätta om detta. 

o   Hur är kontraktet utformat för ert flexibla kontor? 
•   Varför utvecklades detta flexibla kontor? 

o   Märker ni av en stor efterfrågan på denna typ av kontor? 
o   Är efterfrågan mer tydlig från ett visst företagssegment? 

§   Ser ni någon osäkerhet med att erbjuda ett flexibelt kontor? 
•   Hur ser er organisation ut för det flexibla kontoret? 

o   Har ni startat en ny avdelning internt? Eller ingår den i samma avdelning 
som för andra kontorslokaler? 

o   Är något segment outsourcat? 
•   Ser ni några risker med att erbjuda mer flexibla och korta kontraktstider jämfört 

med långa stabila hyreskontrakt? 
 
Aktörens erbjudande - Coworking-aktörer 

•   Hur ser ert coworking-utbud ut? 
o   Hur fungerar medlemskapet? Olika nivåer av medlemskap? 
o   Vilka parametrar är viktigast för er att kunna erbjuda era medlemmar? 
o   Hur ser fördelningen ut mellan gemensam lounge, konferensrum, öppna 

kontorslandskap och privata kontor? 
•   Vad är det era hyresgäster främst efterfrågar? 
•   Främjar ni nätverkande medlemmar emellan? Hur? 

o   Anser ni detta som en viktig del i coworking? 
•   Vad efterfrågar ni från fastighetsägaren? 

o   Skulle ni kunna tänka er att äga fastigheterna själva? Finns det enligt er 
någon fördel att som coworking-aktör äga fastigheten själva? 

o   Har ni något samarbete med något fastighetsbolag kopplat till fastigheten 
och coworking-kontoret? 

§   Hur skulle ett sådant samarbete kunna se ut? 
•   Vilket företagssegment tillhör vanligtvis era medlemmar? 

 
Framtidens kontor 

•   Hur tror du kontoret kommer att utvecklas i framtiden?  
•   Vad kommer nästa generations hyresgäster att efterfråga? (Millennials, 

Generation Z). 
•   Dagens arbete mer digitalt - hur påverkar det sättet vi arbetar på och vad ställer 

det för krav på arbetsplatsen? 
•   Vilken funktion kommer kontoret att ha i framtiden?  
•   Vad ser ni för dominerande kontorstrender framöver? 
•   Vad ställs det för krav på dagens samt framtidens kontor för att attrahera nya 

medarbetare och behålla de befintliga? 
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•   Sammanfattningsvis: Tror du att fastighetsägare kan erbjuda vad som kommer 
att efterfrågas? 

o   Behöver dem generellt ändra något i sitt utbud för att fortsätta vara 
attraktiva hyresvärdar? 

o   Kan coworkings affärsmodell påtvinga fastighetsägare till utveckling? 
 
 
 


