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Abstract 
 
Title: Why do companies choose to share resources in business to business-relationships?   
 
Background: Coworking is a new phenomenon within the sharing economy, changing the 
office market around the world. Coworking spaces are shared workplaces utilised by different 
sorts of companies in order to obtain tangible and intangible benefits from a more efficient 
resource utilization. Not only can coworking generate new business opportunities but should 
also be seen as an opportunity to contribute to a more sustainable world. Yet, empirical research 
regarding coworking as well as sharing economy B2B is lacking.  
 
Purpose: The purpose of this study is to understand why companies choose to share resources  
within coworking spaces. The aim is to contribute to a better understanding of sharing economy 
B2B by studying coworking as a context within the sharing economy. 
 
Theoretical perspectives: The theoretical framework consists of a literature review in sharing 
economy and coworking and adopts social exchange theory in order to examine business to 
business relational and economical exchange.  
 
Methodology: This is a qualitative study, conducted by twelve unstructured interviews in five 
different coworking spaces in Sweden. Users and providers were interviewed in order to obtain 
different perspectives of the most important drivers in participating in coworking as a part of 
sharing economy B2B. The empirical data was analysed using content analysis. First, concepts 
were identified and grouped into categories. Thereafter, categories were developed into themes 
depending on the relationship between categories.  
 
Findings: The findings of the study show that users regard social relationships, economy, 
business relationships, efficiency and lifestyle as important drivers. Providers, on the other 
hand, place great emphasis on the importance of social relationships, economy, business 
relationships, idealism and value creation.  
 
Conclusion: The motivational factors for coworking users has more altruistic characteristics 
than previously explored and coworking providers motivational factors drives more toward 
egoism than previously explored. Companies share resources with each other partly because it 
exists a norm about reciprocity in social exchange which means that companies have a belief 
in what they give to others will come back to them sooner or later. One reason for sharing is 
also that companies gets access to resources in a more resource efficient way. Companies share 
resources because as a result of that relationships, trust and cooperation evolve. Coworking can 
also be seen more as a lifestyle than just an office space.  
 
Keywords: coworking space, sharing economy, coworking user, coworking provider, 
motivational factors 
 



Begreppslista  
 
Användare - begrepp inom delningsekonomi för att benämna de individer som använder en 
delningstjänst eller produkt. I denna studie kommer detta begrepp användas för att definiera de 
företag som använder coworking. Istället för kund används i litteraturen begreppet “coworking 
user” för att benämna de individer som använder coworkingkontor. 
 
Business to Business - förkortas B2B och innefattar transaktioner mellan företag 
 
Business to Consumer - förkortas B2C och innefattar transaktioner mellan företag och 
privatpersoner 
 
Coworking spaces - vidare nämnt coworkingkontor, är en delad arbetsplats som nyttjas av olika 
individer inom olika professioner som arbetar tillsammans och delar på materiella och 
immateriella resurser. Medlemskap betalas till den operatör som driver kontoret 
 
Delningsekonomi - innebär att ägande av produkter och tjänster ersätts av att få tillgång till 
dessa genom uthyrning, delning eller utbyten. Denna ekonomi visar hur värde kan skapas 
genom tillfällig användningsrättighet till en produkt eller tjänst 
 
Peer to Peer - förkortas P2P och innefattar transaktioner mellan privatpersoner 
 
Resurs – är en tillgång som är känd för ett företag och kan vara både materiell och immateriell 
 
Värd - benämning på de företag som tillhandahåller coworkingkontor och erbjuder 
medlemskap. Detta begrepp kommer även användas för att benämna erbjudarna i 
delningsekonomin.  
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1. Inledning 
 
Delning av resurser av olika slag är en växande trend i takt med att medvetenheten kring att 
jordens resurser är begränsade ökar. Ett fenomen inom delningsekonomins B2B-segment är 
coworking som växt fram ur att många företag efterfrågar något mer än enbart ett traditionellt 
kontor. I Sverige går 3,5 miljoner människor till ett kontor varje dag och allt fler av dessa väljer 
årligen att dela på kontorsytan framför att äga den själva (Åström, 2019). 
  
“För morgondagens medarbetare och företagare är inte en egen adress lika viktig som förr, 
det finns dessutom hållbarhetsaspekter i att dela resurser och fastigheter”                          
     Fastighetsägarna (2018) 
1.1 Bakgrundsbeskrivning 
Coworking är en form av struktur på en arbetsplats som enligt Gandini (2015) definieras som 
en delad arbetsplats där individer med olika yrken och kunskaper ryms under samma tak. Inom 
denna affärsmodell för kontor ersätts hyreskontrakt av medlemskap (Fastighetsägarna, 2018). 
Detta baseras på att användare av ytan köper medlemskap av ett coworkingbolag (Bouncken & 
Reuschl, 2018). I medlemskapet ingår vanligtvis nyttjande och tillgång till lokaler, digitala 
enheter samt ett nätverk bestående av andra företag på kontoret. Med andra ord innebär 
coworking både delning och utbyten av materiella och immateriella resurser (Durante & 
Turvani, 2018).  
 
Fenomenet coworking sprider sig snabbt över världen från att det år 2007 fanns fjorton 
arbetsplatser av detta slag till en prognostiserad siffra om ungefär 30 000 till antalet år 2022 
(Fastighetsägarna, 2018). Global coworking unconference conference, GCUS, (2017) visar en 
liknande framväxt gällande användandet av coworking. År 2017 fanns 1,74 miljoner användare 
av coworking världen över och denna siffra är prognostiserad till att växa till 5,1 miljoner 
användare till och med år 2022. Den globala ökningen speglar även utvecklingen på den 
svenska marknaden vilket visas av att antalet kvadratmeter av coworkingyta var runt 32 000 år 
2011 och år 2018 var denna siffra 181 000 kvadratmeter.  
 
Framväxten av coworking menar Börjesson (2018) beror på att det finns ett ökat kundbehov av 
skräddarsydda kontorslösningar där coworking ger hyresgästen tillgång till flexibla 
arbetsplatser till ett förmånligt pris. Detta menar Fastighetsägarna (2018) kan bero på den 
förändring arbetsmarknaden genomgår från fasta anställningar till mer tillfälliga former av 
anställningar som projektanställningar och interimslösningar. Konceptet gig-ekonomi belyser 
detta fenomen och innebär att arbetsmarknaden efterfrågar en ny form av flexibel arbetskraft. 
Bakom gig-ekonomi lyfts digitalisering, behovet av flexibilitet och förändrad attityd hos 
arbetstagare fram som betydande drivkrafter (SEB, 2016). Spinuzzi (2012) belyser att många 
kan uppleva ett arbete som kännetecknas av gig-ekonomi som ensamt till följd av den stora 
frihet som uppstår då individen inte är bunden till en specifik kontorsplats. Digitaliseringen 
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möjliggör flexibilitet men kan även reducera möjligheten att få tillgång till nätverk, 
relationsskapande och förtroendeskapande gentemot andra företag samt balansen mellan arbete 
och privatliv. Individer vill inte gå miste om möjligheten till nätverkande och en inspirerande 
arbetsplats och det är mot bakgrund av detta som fenomenet coworking utvecklats (Perée, 
Koevering, Appel-Meulenbroek & Arentze, 2019). 
 
Bouncken och Reuschl (2018) belyser coworking som ett växande fenomen inom 
delningsekonomi. Delningsekonomi grundas i aktiviteter som syftar till att förvärva, 
tillhandahålla och dela tillgång till resurser (Bouncken & Reuschl, 2018). Att dela på varor och 
tjänster mellan olika organisationer och individer har kommit att spela en allt mer central roll i 
dagens ekonomi. Planing (2015) menar att vi är i början av ett nytt skifte i beteenden som leder 
till en förändrad mentalitet kring ägandet av produkter. Traditionellt sett har ekonomi handlat 
om ägarskap men delningsekonomins ramverk utgår ifrån fördelarna med att istället få tillfällig 
tillgång till en produkt eller tjänst. 
  
”Delningsekonomi kan definieras som en alternativ social och ekonomisk rörelse som syftar 
till att dela oanvända, överblivna resurser med andra för att minska avfall och i slutändan 
bidra till att öka gemensamma intressen i samhället” 
                                                             Sung, Kim och Lee (2018, sida 1, vår översättning) 
 
Bakgrunden till delningsekonomins framväxt menar Hartl, Sabitzer, Hofmann och Penz (2018) 
grundas i att människor blivit mer medvetna om miljömässiga problem och att det därmed skett 
ett skifte från att hållbarhetsfrågor endast funnits i periferin till att spela en mer avgörande roll. 
Hartl et al (2018) menar att den världsomfattande ökningen av tjänster som främjar delande kan 
vara en lösning på de miljöproblem samhället står inför idag. I linje med detta menar Munoz 
(2016) att delningsekonomi bidrar till en mer hållbar värld genom att ge tillgång till 
underutnyttjade resurser till en lägre kostnad för de aktörer som inte kan eller vill köpa nya 
produkter samtidigt som delningsekonomi ger möjlighet till ökad inkomst för de som redan 
äger underutnyttjade resurser. 
  
Delningsekonomi spreds inledningsvis mellan individer i syfte att dela antingen 
underutnyttjade eller outnyttjade resurser. Fortsatt har delningsekonomin ofta handlat om att 
sammanföra konsumenter med konsumenter, P2P, eller företag med konsumenter, B2C (Choi, 
Cho, Lee, Hong & Woo, 2014). Delningsekonomi mellan företag har däremot inte fått samma 
genomslagskraft enligt Cho, Lee, Choi, Hong, Park och Kim (2013). Delningsekonomi inom 
B2B-segmentet definieras av Cho et al (2013) som samarbete mellan företag för att dela på 
outnyttjade varor och tjänster mellan varandra som förväntas ha blivit över om enskilda företag 
hade kontrollerat och ägt dem.  
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1.2 Problembeskrivning   
I dagens samhälle finns en mängd resurser som inte utnyttjas till sin fulla kapacitet och 
arbetsmarknaden och kontorsytor är ett exempel på detta (Esposito, Tse & Soufani, 2018). 
Exempelvis används kontor i Europa endast 35 till 40 procent av dygnets timmar och 60 procent 
av kontoren används inte under kontorstid (Ellen MacArthur Foundation, 2015). Samtidigt 
menar Fastighetsägarna (2018) att det råder kontorsbrist. För att använda yta mer 
resurseffektivt, i linje med grundidén inom delningsekonomi, växte konceptet coworking fram. 
  
Trots den globala spridningen och framväxten av coworking är området fortfarande nytt och 
relativt outforskat, inte minst på den svenska marknaden. Kunskapen om vilka preferenser 
användare har i valet att använda sig av coworking är begränsad (Perée et al, 2019). Samtidigt 
antyder Seo, Lysiankova, Ock och Chun (2017) att det finns skillnader i prioriteringar mellan 
användare och värdar i coworkingmodellen men att dessa skillnader inte är tillräckligt 
studerade. Trots att det finns många fördelar med coworking finns i dagsläget inte tillräcklig 
förståelse för hur värdar utformar sina affärsmodeller för att tillgodose användarnas behov 
(Bouncken, Clauss & Reuschl, 2016). Litteraturen inom delningsekonomi P2P och B2C belyser 
en liknande problematik. Bellotti, Ambard, Turner, Gossmann, Demková och Carroll (2015) 
beskriver hur skillnader kunnat identifieras som grundas i att värdar och användare har olika 
motiv till deltagande i delningsekonomi. Bellotti et al (2015) har studerat både användare och 
värdar av delningsekonomi P2P och lyfter fram ett antal skillnader som visar att värdar drivs 
av samhällsorienterade och utopiska motiv medan användare drivs av att tillfredsställa 
grundläggande behov till ett rimligt pris med maximal bekvämlighet.  
 
Befintlig forskning inom delningsekonomi riktar sig främst till P2P- eller B2C-nätverk och det 
är även inom dessa sektorer flest affärsmodeller och innovationer utvecklats. Forskning inom 
delningsekonomins B2B-segment kan därmed ses vara bristfällig (Choi et al, 2018). Med 
bakgrund i detta finns ett identifierat gap i att studera delningsekonomi utifrån ett B2B-
perspektiv vilket är anledningen till att föreliggande studie riktar sig mot coworking som 
handlar om delning av resurser mellan företag. Wosskow (2014) belyser att coworking bidrar 
till att matcha människor med utrymme och dela tillgång till utrymme där ägarskap antingen är 
onödigt eller dyrt. Att undersöka delningsekonomi B2B i en coworkingkontext kan därför bidra 
till ökad kunskap om varför kollektivt resursutnyttjande och utbyten bör främjas mellan företag 
(Choi et al, 2014).  
 
Green (2014) menar att de bolag som använder coworkingkontor ser samarbete mellan företag 
och branscher som en kärnaktivitet för att överkomma affärsutmaningar. Utöver detta 
prioriterar dagens arbetskraft även en hälsosam balans mellan arbete och fritid, vilket direkt 
korrelerar med ett ökat behov av flexibla och kollektiva arbetsmiljöer. Efterfrågan på flexibla 
arbetssätt ökar kraven på nya kontorslösningar och leder till affärsmöjligheter för de företag 
som kan tillhandahålla detta behov. I linje med detta menar Fastighetsägarna (2018) att den 
förändring kontorsmarknaden genomgår skapar nya affärsmöjligheter. Coworking bidrar inte 
bara till att generera nya intäkter utan bör även ses som en möjlighet till att kunna bidra till en 
mer hållbar värld genom gemensamt resursutnyttjande.  
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Likt dessa möjligheter inom coworking menar Choi et al (2014) att delningsekonomi B2B 
innebär en rad affärsmöjligheter, som skapande av nya vinster, sänkta kostnader genom 
förebyggandet av överlappande investeringar och ökad effektivitet genom kollektivt 
resursutnyttjande. Kathan, Matzler och Beider (2016) lyfter fram att det finns stora ekonomiska 
fördelar inom delningsekonomi mellan företag. Företag som tillämpar delningsekonomi kan 
reducera kostnader och skapa nya vinststrukturer genom gemensam användning av 
underutnyttjade resurser. Cherry och Pidgeon (2018) belyser utöver affärsmöjligheter även 
delningsekonomins roll i att skapa en mer hållbar, resurseffektiv framtid. Vidare betonar 
Bellotti et al (2015) även delningsekonomins bidrag till att skapa ökad gemenskap i samhället. 
Detta visar i linje med det Sung, Kim och Lee (2018) lyfter fram att delningsekonomi innefattar 
både ekonomiska och sociala dimensioner samt att relationer kan uppstå till följd av delning.  
 
Bouncken et al (2018) belyser att företag på coworkingkontor samarbetar genom att dela både 
materiella och immateriella resurser för att hitta kreativa idéer och nya koncept men att det kan 
uppstå oklarheter kring vilka skyldigheter detta genererar. Detta ökar behovet av förståelse för 
de motiv som finns för att förstå varför företag väljer att skapa relationer och utföra 
transaktioner mellan varandra. Genom att studera coworking som en del av delningsekonomins 
B2B-segment kan outnyttjade möjligheter inom coworking tas tillvara på, både för de värdar 
som erbjuder coworking men även för företagen som är användare av det. Detta för att utveckla 
fältet för coworking men även delningsekonomi B2B.  
 
Med utgångspunkt i att coworking är en kontorslösning som växer snabbt både globalt och i 
Sverige men att fenomenet är outforskat, ökar vikten av att belysa vilka motiv både värdar och 
användare har till deltagande i coworking. Bouncken och Reuschl (2018) lyfter fram att 
coworking klassificeras in i delningsekonomi eftersom det främjar gemensamt nyttjande av 
kontorsyta och andra fysiska tillgångar. Trots denna klassificering finns behov av ytterligare 
empirisk och teoretisk generering genom att studera coworking som en del inom 
delningsekonomi B2B och motiv till deltagande. Detta för att förstå varför företag väljer att 
dela både kontorsyta och övriga materiella och immateriella resurser kopplade till denna yta. 
Vidare kan följande öka förståelsen för delningsekonomi B2B samt för hur delning mellan 
företag kan bidra till gemensamt resursutnyttjande i samhället.  
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1.3 Syfte och forskningsfrågor  
Föreliggande studie syftar till att förstå varför företag väljer att dela resurser, i form av relationer 
och transaktioner, mellan varandra genom att studera motiv till coworking som en del inom 
delningsekonomins B2B-segment. Med motiv avses drivkrafter till att delta i coworking. 
Användare definieras som de företag som hyr in sig på coworkingkontor medan värdar är de 
bolag som tillhandahåller coworkingkontor. 
 
Syftet mynnar ut i följande forskningsfrågor:  
 
Vilka motiv finns till deltagande i coworking på den svenska marknaden utifrån användares 
och värdars perspektiv?  
 
Varför uppstår resursutbyten i form av relationer och transaktioner inom delningsekonomi 
B2B? 
 
1.4 Disposition 
I nästkommande kapitel presenteras studiens referensram. Denna inleds med en 
litteraturgenomgång i syfte att ge en översiktlig bild av vad som idag finns studerat inom 
delningsekonomi och coworking kopplat till motiv till deltagande. I referensramen andra del 
presenteras social utbytesteori, vilken utgör studiens teoretiska utgångspunkt. Därefter följer ett 
metodkapitel i syfte att redogöra för studiens uppkomst, tillvägagångssätt vid empiriinsamling 
och databearbetning samt metodologiska överväganden. Efter detta kapitel följer studiens 
empiriska resultat vilket är uppdelat efter motiv till deltagande i coworking. Därefter tolkas det 
empiriska materialet i ett analyskapitel i förhållande till studiens referensram. I kapitel 6 
presenteras studiens slutsatser för att besvara forskningsfrågor och uppfylla studiens syfte. I 
detta kapitel följer även en vidare diskussion av studien, studiens bidrag redogörs och förslag 
på vidare forskning lyfts fram. 
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2. Referensram  
 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Inledningsvis följer en 
litteraturgenomgång av tidigare forskning inom coworking och delningsekonomi. Dessa 
innefattar definitioner av coworking, motiv till deltagande samt nyckelkriterier för 
delningsekonomi. Detta i syfte att skapa en översiktlig bild av vad som finns studerat i dagsläget 
inom forskningsfältet. Efter litteraturgenomgången för coworking och delningsekonomi som är 
empiriskt generad presenteras social utbytesteori för att tillföra teoretisk generering, vilket 
utgör studiens huvudsakliga teoretiska utgångspunkt. Slutligen sammanfattas kapitlet genom 
en figur i syfte att illustrera studiens centrala begrepp.  
 
2.1 Coworking 
Coworking kan förekomma i fyra former; företagscoworking, konsultcoworking, öppen 
coworking och självständig coworking. Denna studie är avgränsad till självständig coworking, 
vilket innebär att företag i form av värdar, tillhandahåller medlemskap för vem som helst att 
signa upp sig för (Bouncken et al, 2018). Värdeskapande för självständiga coworkingkontor tar 
gestaltning i form av överkomliga priser, självständighet, flexibilitet, sociala relationer, 
teknologi, infrastrukturer och moderniteter. Genom dessa aspekter och att dela på resurser 
skapas en atmosfär som främjar interaktion och samarbete (Bouncken & Reuschl, 2018). 
Gandini (2015) identifierar fyra värden som kan användas för att karaktärisera coworking vilka 
är samarbete, öppenhet, gemenskap och hållbarhet. 
  
Bouncken och Reuschl (2018) menar att coworking kan förstås genom dimensionerna 
användarna av coworking, social intensitet, fysiska tillgångar, tillgänglighet samt professionellt 
fokus och konkurrens. Användarnas karaktärer och mål är det som avgör vilka beteenden som 
uppstår i ett coworkingkontor. Användarna delas upp baserat på olika egenskaper och vilka 
motiv de har till att nyttja coworking. De kan klassificeras in i tre olika typerna utilizer, learner 
och socializer. En närmare beskrivning av de olika typerna av användare framgår i avsnitt 
2.1.1.1. Social intensitet kan beskriva de sociala interaktioner som förekommer mellan 
användarna. Denna del är mycket central i konceptet för coworking och kan innefatta allt ifrån 
events till att erbjuda nätverksmöjligheter över organisatoriska gränser. Målet med detta är att 
integrera de enskilda användarna med varandra för att genom det skapa en gemenskap. Fysiska 
tillgångar kan beskrivas som tillgänglighet och design på själva kontoret och den utrustning 
som finns där, teknisk infrastruktur och leveranser. Det finns olika alternativ att arrangera ett 
coworkingkontor, från egna privata kontor till öppna loungeytor. Dessa ytor varierar med 
mötesrum, arbetsplatser och ytor som ska främja sociala interaktion. Tillgänglighet innefattar 
de tider kontoret är öppet och tillgängligt för användarna att vistas i samt olika modeller och 
lösningar för detta. Det kan vara modeller som innefattar ett medlemskap på daglig-, vecko- 
eller månadsbasis, allt för att vara anpassade efter användarnas privatliv och de rutiner som de 
har kopplat till det. Professionellt fokus och konkurrens kan beskrivas som den sammansättning 
av olika professionella grupper och professioner som kan rymmas i ett coworkingkontor. Detta 
kan i sin tur innebära både samarbeten och konkurrens. Genom att coworkingkontoren erbjuder 
aktiviteter som ska stötta användarna till att öka kunskapen vilket kan främja nätverkande.  
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Värdeskapande i coworking kan delas upp i fyra lager. Det första lagret innefattar det materiella 
utrymmet och utgörs av infrastruktur i form av skrivbord, skrivare och övrig utrustning. Det 
innefattar även sociala delar som tillgång till café, loungeområde och sportfaciliteter. Det andra 
lagret innefattar att värdar kan använda sina resurser för att tillhandahålla tjänster som inte är 
en del av kärnan i coworking men en del av människors basbehov. Det tredje lagret innebär att 
värdar tillhandahåller tjänster för yrkesutbildning, teambuilding och coachning i företagande 
för användarna. Det fjärde och sista lagret består av att värdarna fungerar som en mångsidig 
länk och plattform mellan olika aktörer som investerare, experter eller för företag som har 
lediga tjänster som de behöver fylla. (Bouncken, Clauss & Reuschl, 2016) 
  
Bouncken, Clauss och Reuschl (2016) använder två typer av affärsmodeller för att beskriva 
coworking och dessa utgår både från värdens och användarens perspektiv. Affärsmodellen kan 
antingen vara effektivitetscentrerad eller nymodig. Effektivitetscentrerade affärsmodeller syftar 
till att öka effektiviteten genom reducering av transaktionskostnader genom att begränsa 
omfattningen av tillhandahållande innehåll, tydliga strukturer och styrningsmekanismer. 
Nymodiga affärsmodeller syftar till att adoptera nytt innehåll som länkar samman aktiviteter 
och aktörer på nya sätt och håller ledning och styrning flexibel och framväxande.  
 
2.1.1 Motiv till coworking enligt tidigare forskning 
 
2.1.1.1 Användare 
Det finns tre olika typer av användare inom coworking som kan klassificeras efter de motiv 
som finns till användande och vilket resultat de önskar. Den första typen benämns utilizer och 
kännetecknas av att använda coworking för att dra nytta av den teknologiska infrastruktur som 
finns. Den andra typen är learner som använder denna form av kontor för att öka sin kunskap, 
besöka events och skapa utbyten med jämlikar. Den tredje typen av användare är socializer som 
först och främst söker efter igenkännande och bekräftelse från omgivningen. De motiv som 
socializers lyfter fram till att använda coworking är att det leder till lägre kostnader, tillgång till 
en lämplig geografisk plats, sociala interaktioner, utbyten av perspektiv och lärdomar från andra 
användare samt att nya grupper och projekt kan uppstå (Bouncken & Reuschl, 2018).  
 
Perée et al (2019) har undersökt motiv till att använda coworking. De mest framträdande 
motiven är att det är ett nytt och attraktivt sätt att arbeta på, att det kan skapa en balans mellan 
arbetsliv och privatliv, att det bidrar till ekonomisk effektivitet, flexibla kontrakt samt 
hållbarhet. Den sistnämnda aspekten innefattar delande av faciliteter, utrustning och tjänster. 
Användaren vill arbeta i en inspirerande miljö men vill att lösningen ska ha ett överkomligt pris 
om ytan inte behöver nyttjas alla timmar i veckan. Tillgänglighet och en inspirerande och 
dynamisk atmosfär på kontoret är de viktigaste aspekter som karakteriserar valet enligt Perée 
et al (2019). Andra motiv för att använda coworking är kunskapsdelning, möjligheten till att 
interagera och byta idéer med andra kollegor. Vidare menar Seo et al (2017) att aspekter som 
användare anser vara centrala är möjlighet till relationsskapande, nätverkande, deltagande i 
event, tillgång till service och kontorets pris. Durante och Turvani (2018) presenterar att 
användare är villiga att betala för flexibilitet, utökade servicetjänster och färre begränsningar. 
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Detta menar Durante och Turvani (2018) passar användare som har kortsiktiga perspektiv med 
sin verksamhet och därför inte vill binda sig till långa hyreskontrakt.  
 
Användare på coworkingkontor skapar värde på egen hand i de team, projekt eller 
organisationer de arbetar i. De sociala kontakter som skapas möjliggör för användarna att dela 
resurser och kunskap i kombination med att genom en tillfällig eller långvarig samverkan 
tillsammans skapa värde (Bouncken & Reuschl, 2018). Dessa värden skapas genom flexibilitet, 
kunskapsdelning och interaktion med andra personer i likhet med de motiv Perée et al (2019) 
identifierat. Bouncken et al (2018) menar dock att det finns en motsättning i att användare 
samtidigt som de samarbetar kan vara konkurrerande aktörer. Aspekten av konkurrens kan bli 
särskilt kritisk om det finns likheter i affärsmodellerna. För att lyckas med att skapa 
gemensamma värden inom coworking kan förtroende vara en faktor som bidrar till att 
konkurrens övergår i samarbete. 
 
2.1.2.2 Värdar 
Seo et al (2017) presenterar i en studie om coworking att de motiv som värdar poängterar som 
viktigt är att erbjuda gemenskap, kommunikation, förmånliga kostnader, service och yta. Dessa 
motiv bidrar enligt studien till att skapa och främja ett hållbart företagande inom coworking ur 
värdars perspektiv. Av de nämnda motiven är gemenskap och kommunikation samt yta aspekter 
som värdar anser vara de viktigaste. Motiv som framgår från värdar är även att göra det möjligt 
för användare att skapa och bygga värdefulla relationer (Seo et al, 2017). Värdar definieras som 
en säljare av en tjänst och författarna menar då att värdar därför har i syfte att tillfredsställa 
användarnas behov. Det främsta motivet för värdar är därför att tillgodose användarnas motiv 
eftersom det är just användarna som drar nytta av de fördelar som finns inom ett 
coworkingkontor (Seo et al, 2017). 
                                                               
Perée et al (2019) menar att ett motiv som värdar behöver möta är motivet tillgänglighet, som 
nämnts vara av vikt för användaren. Detta sätter press på värdar att göra det möjligt för 
användaren att enkelt kunna ta sig till kontoret. Användarnas efterfrågan på att känna sig 
hemma på jobbet sätter även inredningen och utformningen av kontoren i fokus. Vidare belyser 
författarna att värdarna kan ha i uppgift att skapa en trivsam atmosfär, stimulera interaktioner, 
nätverkande och samarbete mellan användarna. Det är av vikt för värdarna att vara medvetna 
om vilka motiv användarna har för att kunna erbjuda rätt saker till ett pris som är skäligt.  
  
Manca, Grijalvo, Palacio och Kaulio (2018) menar i linje med Seo et al (2017) att gemenskap 
och kommunikation är motiv som framhålls av värdarna. Att skapa en unik atmosfär som 
främjar samarbete är även motiv som framgår av värdar. Manca et al (2018) belyser i likhet 
med Seo et al (2017) att värdar har motivet att främja skapandet av relationer mellan användare. 
Värdar kan genom sammansättningen av kontoret gynna gemenskap och genom det påverka 
samarbeten i en positiv riktning. Vidare vill värdar genom delade ytor skapa en bättre match 
mellan yta och det arbete som ska genomföras. För att främja detta vill värdar skapa arbetssätt 
som går över de organisatoriska gränserna. Multifunktionella projektteam kan ses som en 
framgångsfaktor genom att olika perspektiv och erfarenhet från olika branscher förs samman. 
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Genom att erbjuda exempelvis workshops kan gemensamma och flexibla arbetssätt uppmuntras 
och bidra till kultur.  
 

Forskare Variabler – Användare 
Bouncken och Reuschl (2018) 
 
 
 
 
 
Perée, Koevering, Appel-Muelenbroek och 
Arentze (2019) 
 
 
 
 
Seo, Lysiankova, Ock och Chun (2017) 
 
 
Durante och Turvani (2018) 

Teknologisk infrastruktur, kunskap, event, skapa 
utbyten med jämlikar, igenkännande och 
bekräftelse från omgivningen, lägre kostnader, 
geografisk plats, sociala interaktioner, utbyten av 
perspektiv och lärdomar, nya grupper och projekt 
 
Nytt och attraktivt sätt att arbeta på, work life-
balance, ekonomisk effektivitet, flexibilitet, 
hållbarhet, tillgänglighet, atmosfär, 
kunskapsdelning, idéutbyte, social interaktion 
 
 
Relationer, nätverk, event, service, pris 
 
Flexibilitet, ökat serviceutbud, färre begränsningar, 
korta hyreskontrakt 
 

 
Forskare Variabler – Värdar 
Seo, Lysiankova, Ock och Chun (2017) 
 
 
 
 
Perée, Koevering, Appel-Muelenbroek och 
Arentze (2019) 
 
 
 
Manca, Grijavlo, Palacio och Kaulio (2018) 

Gemenskap, kommunikation, förmånliga kostnader, 
service, yta, möjliggöra för användare att skapa och 
bygga värdefulla relationer, tillfredsställa 
användarnas behov 
 
Möjliggöra tillgänglighet, utformning av kontor, 
skapa trivsam atmosfär, stimulera interaktioner, 
nätverkande och samarbete 
 
 
Gemenskap, kommunikation, skapa unik atmosfär, 
främja samarbete och relationsskapande, matcha 
yta med arbete, främja arbetssätt över 
organisatoriska gränser, erbjuda workshops och 
gemensamma och flexibla arbetssätt 
  

Tabell 1. Sammanfattning av motiv till coworking utifrån litteraturgenomgång 
 
2.2 Delningsekonomi  
 
För att förstå coworking som en del inom delningsekonomins B2B-segment presenteras nedan 
nyckelkriterier för delningsekonomi samt motiv till deltagande i delningsekonomi. Botsman 
(2015) lyfter fram fem nyckelkriterier ett företag måste uppfylla för att anses verka inom 
delningsekonomi. Det första kriteriet är att kärnverksamheten ska involvera tillgång till 
oanvända eller underutnyttjade tillgångar oavsett om det genererar monetära fördelar eller inte. 
Det andra kriteriet är att företaget ska bygga på meningsfulla principer som medmänsklighet, 
autencitet och inkluderande som innefattar både kort och långsiktiga beslut. Det tredje kriteriet 
belyser att värdarna ska vara engagerade i att erbjuda användare ekonomiska och sociala 
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fördelar. Det fjärde kriteriet innebär att användare ska nå fördelar av möjligheten att få varor 
och tjänster på mer effektiva sätt då de betalar för tillgång framför ägande. Slutligen belyser det 
femte kriteriet att verksamheten ska bygga på decentraliserade nätverk som skapar känsla av 
tillhörighet, kollektivt ansvar och ömsesidiga fördelar genom gemenskapen som byggts upp. 
 
 

 
 
Figur 1. Egenutvecklad modell baserad på Botsmans (2015) fem nyckelkriterier för 
delningsekonomi 
 

2.2.1 Motiv till delningsekonomi enligt tidigare forskning  

Då tidigare forskning kring delningsekonomi mellan företag är bristande presenteras 
forskning inom P2P och B2C i referensramen.  
 
2.2.1.1 Användare 
Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2015) har undersökt vilka motiv som påverkar användarnas 
deltagande i delningsekonomi. Hållbarhet är i denna kontext ett inneboende motiv som kopplas 
till människans ideologier och normer. Vilken grad av nöje och glädje konsumenten uppnår av 
handlingen spelar även det roll för att kunna förutse attityder och beteenden gentemot 
gemensam konsumtion. Ytterligare ett motiv författarna tar upp är de ekonomiska fördelarna 
av att delta i delande och gemensam konsumtion som då består av att spara både pengar och 
tid. Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2015) menar att motiv till delningsekonomi karaktäriseras 
av ett driv att göra väl för andra människor och miljön som att dela, hjälpa andra och delta i 
hållbart beteende. Delningsekonomi kan även erbjuda ekonomiska fördelar som att spara 
pengar och underlätta tillgång till resurser vilka utgör mer individuella anledningar till 
deltagande. 
  
Hartl et al (2018) diskuterar motiv för användare av delningsekonomi B2C och P2P.  Det 
framgår av studien att konsumenten bryr sig mest om priset, hur enkelt det är att använda 
tjänsten eller produkten samt i likhet med Hamari et al (2015) även flexibiliteten i användandet. 
Hartl et al (2018) menar att aspekten av hållbarhet endast är en bonus och inte den primära 
anledningen till att använda en delningstjänst vilket skiljer sig från Hamari et al (2015) studie.  
  
Böcker och Meelen (2016) studerar vilka ekonomiska, sociala och miljömässiga motiv 
användare har till att delta i delningsekonomi. Genom en jämförelse av olika sektorer 
resulterade studien i att motiven till att delta i delningsekonomi skiljer sig åt beroende på 
kategori av varor samt huruvida individen är användare eller värd av delningsekonomi. 
Användare har ekonomiska motiv i högre grad än värdar och tenderar att delta i 
delningsekonomi primärt för att tillfredsställa grundläggande behov. I likhet med detta belyser 
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Bellotti et al (2015) att användare söker efter tjänster som tillfredsställer grundläggande behov 
till ett rimligt pris med maximal bekvämlighet. Sociala motiv är frekvent nämnda då användare 
föredrar P2P-system där de kan sammanföras med andra människor och utnyttja sällskapet. 
Grybaite och Stankeviciene (2016) presenterar en liknande uppdelning som Böcker och Meelen 
(2016) men då kring vilka fördelar som delningsekonomin för med sig utifrån ekonomiska, 
miljömässiga och sociala aspekter. De ekonomiska fördelarna är att delningsekonomi ökar 
produktivitet, och entreprenörskap samt kostnadsbesparingar. De miljömässiga fördelarna är 
att delningsekonomi är resurseffektivt genom möjligheten att spara energi. De sociala 
fördelarna är att delningsekonomi kan skapa meningsfulla kontakter, återskapa gemenskap och 
social inkludering. 
  
De motiv som framkommer av Grybaite och Stankeviciene (2016) är till viss del annorlunda 
mot det Böcker och Meelen (2016) och Hartl et al (2018) belyser. Grybaite och Stankeviciene 
(2016) menar att delningsekonomi är ett sätt att stötta individer eller små företag och deras 
verksamhet, att träffa nya människor samt att får en spännande upplevelse genom att göra något 
som de flesta inte har gjort än. Dessa faktorer är de mest framträdande men ytterligare motiv är 
att man kan spara pengar, vilket stämmer överens med motiv som Hartl et al (2018) lyfter fram, 
reducera sina koldioxidutsläpp och att man bidrar till en skiftning i att gå ifrån masskonsumtion 
samt att man får en känsla av att vara aktiv och att man gör nytta. Hamari et al (2015) belyser i 
likhet med Grybaite och Stankeviciene (2016) att hållbarhet och miljömedvetenhet är en 
anledning och ett motiv till att delta i delningsekonomi. 
  
Grybaite och Stankeviciene (2016) belyser att ett viktigt motiv för användare inom 
delningsekonomi är att skapa nya nätverk i samhället som bygger på förtroende och gemenskap. 
Det leder till att människor känner en samhörighet med grannar eller kollegor som man 
möjligtvis inte har känt tidigare. För att delningsekonomi ska bli lyckat samt varför det faktiskt 
har visat sig vara ett framgångskoncept är för att användare och värdar känner förtroende. 
Hawlitschek, Teubner och Gimpel (2016) belyser ytterligare betydelsefulla motiv vilka är att 
delning bidrar till att uttrycka en modern livsstil och kunskap. I likhet med Grybaite och 
Stankeviciene (2016) belyser även Hawlitschek, Teubner och Gimpel (2016) socialt inflytande 
i form av att det finns en uppfattning om att omgivningen uppskattar att man delar, en känsla 
av tillhörighet och att handlingen kan spara pengar som framstående motiv. Det sistnämnda 
motivet är det mest framstående utifrån författarnas studie. Motivet tillgänglighet innefattar att 
det möjliggörs att få tillgång till en produkt eller tjänst på flera ställen.  

2.2.1.2 Värdar 
Bellotti et al (2015) har undersökt vilka motiv som finns för värdar inom delningsekonomi. De 
motiv som framkom var att värdar lägger stor vikt vid idealistiska motiv som att skapa ökad 
gemenskap och hållbarhet. Studien visar att dessa motiv är starkare än de ekonomiska i P2P-
system. Den kategori av motiv som förekom flest gånger i studien var “samhälle och utopi” 
följt av motivet “hållbarhet”. Bellotti et al (2015) menar att de värdar som undersökts var drivna 
av motivet att skapa en bättre värld. Deras koncept för framgång är att ge människor 
förutsättningar att agera på ett mer hållbart sätt genom att dela på resurser och hjälpa varandra. 
Ett annat motiv som framkom av studien var vikten av att bygga sociala relationer. Bellotti et 
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al (2015) har studerat både användare och värdar av delningsekonomi och lyfter fram ett antal 
skillnader, vidare nämnt mismatcher, de funnit gällande motiv. Värdar drivs av 
samhällsorienterade och utopiska motiv och enligt studien antar värdarna att även användare 
drivs av dessa motiv, vilket inte stämmer. Som nämnt i avsnittet för användare menar Bellotti 
et al (2015) att användares motiv utgörs av att tillfredsställa grundläggande behov på ett 
bekvämt sätt till ett överkomligt pris. I linje med Bellotti et al (2015) menar även Böcker och 
Meelen (2016) att värdarnas motiv inkluderar altruistiska, medmänskliga och 
samhällsorienterade aspekter. Böcker och Meelen (2016) lyfter även fram att motiv för värdar 
inom delningsekonomi P2P ofta drivs av sociala motiv. De menar att det sociala motivet är 
viktigt både för användare och värdar av P2P-system, men att användare lägger högre vikt vid 
ekonomiska motiv.  
  
Hawlitschek, Teubner och Gimpel (2016) har studerat värdarnas motiv till att delta i 
delningsekonomi och det mest framträdande är något annorlunda mot vad Böcker och Meelen 
(2016) och Bellotti et al (2015) belyser. Hawlitschek Teubner och Gimpel (2016) lyfter 
nämligen fram motivet nöjet i att dela. Detta grundas i att delning genererar inkomst, kunskap, 
ger en känsla av tillhörighet och skapar sociala erfarenheter och influenser. 
  
Karlsson och Dolnicar (2016) har studerat värdarnas motiv till delningsekonomi. I delande av 
oanvänt utrymme består motivkategorierna av inkomst, social interaktion och delning av 
oanvänd yta. Sociala interaktioner innehåller underkategorin att möta människor, vilket fångar 
in aspekter som kulturell interaktion och att möta inspirerande och intressanta personer. Den 
andra subkategorin inom sociala interaktioner adresserar värdars genuina passion för att möta 
människor. De motiv som framkom gällande outnyttjad yta och slöseriet i att inte använda 
denna klassificerades inom subkategorin oanvänd yta. Motivet delning återfinns även i den 
studie som presenterats av Hawlitschek, Teubner och Gimpel (2016) men då definierat som 
nöjet att dela.  
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Forskare Variabler - Användare 
Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2015) 
 
 
Hartl, Sabitzer, Hofmann och Penz (2018) 
 
Böcker och Meelen (2016) 
 
Bellotti, Ambard, Turner, Gossmann, Demková 
och Carroll (2015) 
 
Grybaite och Stankeviciene (2016) 
 
 
 
 
 
 
Hawlitecheck, Teubner och Grimpel (2016) 

Hållbarhet, nöje, ekonomiska fördelar, 
underlätta tillgång till resurser 
 
Pris, bekvämlighet, flexibilitet i användande 
 
Ekonomi, tillfredsställa grundläggande behov 
 
Pris, bekvämlighet, sociala möten, 
tillfredsställa grundläggande behov 
 
Produktivitet, entreprenörskap, 
kostnadsbesparingar, resurseffektivitet, 
meningsfulla kontakter, gemenskap, social 
inkludering, stötta verksamheter, träffa nya 
människor, göra något nytt, skiftning av 
beteende, känsla av att göra nytta 
 
Modern livsstil, kunskap, socialt inflytande, 
tillhörighet, kostnadsbesparing, tillgänglighet 
 

 
Forskare Variabler – Värdar 
Bellotti, Ambard, Turner, Gossmann, Demková 
och Carroll (2015) 
 
 
Böcker och Meelen (2016) 
 
Hawlitschek, Taubner och Gimpel (2016) 
 
 
Karlsson och Dolnicar (2016) 
 

Öka gemenskap, ge människor möjlighet att 
agera på ett mer hållbart sätt 
 
Sociala möten, ekonomi, miljö, altruism, 
medmänsklighet, samhällsorientering 
 
Nöjet att dela, inkomst, kunskap, tillhörighet, 
skapa sociala erfarenheter och influenser 
 
Inkomst, social interaktion, oanvänd yta 
 

Tabell 2. Sammanfattning av motiv till delningsekonomi utifrån litteraturgenomgång 
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2.3 Social utbytesteori 
 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt social utbytesteori. Teorin 
används för att förstå varför företag väljer att utbyta resurser mellan varandra. Enligt Kim, Yoo 
och Zo (2015) kan social utbytesteori återspegla delningsekonomins egenskaper. Likt detta 
menar Bellotti et al (2015) att teorin kan tillämpas för att analysera transaktionsförhållanden 
och motiv till att engagera sig i utbyten i ett nätverk av aktörer där det finns variationer i makt, 
värde av resurser, kostnader och oförutsägbara resultat av utbyten. I föreliggande studie bedöms 
denna komplexitet kunna liknas vid kontexten inom coworking.  
	
2.3.1 Grunder inom social utbytesteori 
Kumar, Lahiri och Dogan (2017) nämner social utbytesteori som en av de underliggande 
teoribildningar som delningsekonomi vilar på. Social utbytesteori tar sin utgångspunkt i att 
sociala och materiella utbyten involverar en serie av interaktioner som genererar skyldigheter 
(Emerson, 1976). Social utbytesteori är en av de mest inflytelserika teorierna för att förstå 
beteenden i och mellan organisationer.  Inom teorin finns ett grundläggande antagande om 
ömsesidiga beroenden mellan aktörer. En av grundstenarna inom social utbytesteori är att 
relationer utvecklas genom förtroende, lojalitet och gemensamma åtaganden. För att lyckas med 
detta behöver parterna åta sig vissa regler om utbyten, vilket kan ses som riktlinjer i en process 
av utbyten.  
 
Motiv till sociala utbyten kan antingen vara egoistiska eller altruistiska (Shiau & Luo, 2012). 
Dessa motiv lyfts även fram inom litteraturen för delningsekonomi (Bellotti et al, 2015; Böcker 
& Meelen, 2016). Enligt Emerson (1976) utgår social utbytesteori från att sociala och materiella 
utbyten är grundläggande för mänskliga relationer, förutsatt att det finns en ömsesidig handling. 
Detta egoistiska beteende innebär att mänskliga beteenden drivs av belöning. Enligt detta motiv 
upplever människor att de erhåller fördelar från delande och utbyte vilket kan jämställas med 
förväntan om ömsesidighet (Shiau & Luo, 2012). 
 
Det altruistiska perspektivet däremot utgår från att en individ är villig att öka andra människors 
sociala välfärd utan att förvänta sig att erhålla någon belöning själv. Altruism är ett osjälviskt 
beteende i syfte att öka välfärden för andra människor utan att förvänta sig något tillbaka. 
Altruism är enligt Paraskevaidis och Andriotis (2016) förenliga med en etisk livsstil och 
grundas i moraliska principer som styrs av osjälviska handlingar. Vidare menar Bellotti et al 
(2015) att altruism är ett viktigt motiv, högst relevant inom delningsekonomi. 
 
Cropanzano och Mitchell (2005) presenterar de grundläggande antaganden social utbytesteori 
utgår från: regler och normer för utbyten, resursutbyten och relationer som utvecklas. Detta 
ramverk presenteras nedan samt ett avsnitt om relationer och utbyten. 
 
2.3.2. Regler och normer för utbyten 
Den första och mest etablerade regeln för social utbytesteori är ömsesidighet. Detta begrepp 
delas i sin tur in i tre olika typer av ömsesidighet; oberoende utbyten, en folklig övertygelse 
samt en moralisk norm. Regeln för ömsesidighet som oberoende utbyten kan förstås genom att 
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generellt sett kan olika parter ha tre olika attityder mot en annan person (Homans, 1961). Dessa 
är dels oberoende vilket innebär att resultatet är baserat helt på den egna prestationen, beroende 
vilket innebär att resultatet är baserat helt på någon annans prestation samt ömsesidigt beroende 
vilket innebär att utfallet är baserat på en kombination av de olika parternas prestationer. 
Fullständigt oberoende eller beroende finns inte inom social utbytesteori. Detta då utbyten 
kräver en dubbelriktad transaktion vilket innebär att något helt enkelt behöver ges för att få 
någonting tillbaka. Därför är ömsesidigt beroende en egenskap som karaktäriserar sociala 
utbyten (Molm, 1994).  
 
Ömsesidighet som en folklig övertygelse innebär den kulturella tron på att människor får vad 
de förtjänar. Över tid når alla utbyten någon form av jämvikt genom att de som inte är 
hjälpsamma får någon form av straff och de som är hjälpsamma kommer få denna hjälp tillbaka 
i framtiden. Likt detta menar Shiau och Luo (2012) att en stabil relation drivs av utbyten som 
är ömsesidiga över tid. Detta innebär att parternas prestationer över tid når en ömsesidig balans. 
Författarna belyser även att ömsesidighet är den mest centrala faktorn för att kunskapsdelning 
ska kunna ske inom en gemenskap. Ömsesidighet ses som en moralisk norm genom att det 
beskriver hur en individ borde bete sig för att få ömsesidighet. Alla människor har däremot inte 
samma synsätt och kan värdera ömsesidighet på olika sätt. Därför är det av vikt att väga in 
skillnader i kulturella och individuella åsikter och upplevelser. Parter som står inför utbyten 
kan även komma att förhandla regler med målet att nå lösningar som gynnar alla parter 
(Cropanzano & Mitchell, 2005). 
 
Reglerna som diskuterats kring ömsesidighet kompletteras av Meeker (1971). De regler som 
föreslås för att förstå de val som görs är utöver ömsesidighet; vinster för gruppen, status, 
altruism samt konkurrens. Vinster för gruppen belyser hur en individ tar från den gemensamma 
skålen av kunskap oavsett hur mycket de själva har bidragit, samtidigt som de kan bidra utan 
att få någon större vinning utav det själva. Utbyten sker inte direkt mellan individer eller som 
en dyad mellan grupper utan det sker när allt hålls gemensamt. Status belyser att fördelar 
tilldelas efter den situation och status som finns inom en social grupp. Denna regel innefattar 
även att utbyten finns i störst utsträckning om det finns skillnader i status mellan de två 
deltagande parterna. Altruism innebär att en person har ett beteende som främjar andra framför 
den individuella vinningen, även då det kan skada en själv mer än det hjälper. Den sista aspekten 
konkurrens är en regel som är motsatsen till altruism. Konkurrens kan skada andra även då det 
riskerar den egna personens förtjänster. Cropanzano och Mitchell (2005) menar att de regler 
som föreslås utöver ömsesidighet är viktiga för förståelsen av sociala utbyten.  
 
2.3.3 Resursutbyten 
Resurser som byts ut kan delas in i två olika dimensioner. Den första dimensionen av 
resursutbyten som lyfts fram är partikularism och den andra är konkretion. Partikularism 
innebär i många fall att pengar och monetära utbyten har lågt värde och utbyten som 
karakteriseras av medmänsklighet ett högre värde. Detta innebär att resursens värde baseras på 
vart den kommer ifrån. Dimensionen konkretion innebär hur påtaglig och konkret en viss resurs 
är. Varor och tjänster har ofta en hög grad av denna dimension medan de resurser som har ett 
högre symboliskt värde har en lägre grad av denna dimension. Symboliska resurser skapar en 
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mening och värde som sträcker sig förbi objektiva värden. Desto lägre grad av partikularism 
och högre grad av konkreta egenskaper en resurs har desto mer troligt är de att utbytas på kort 
sikt. Detta kan sättas i relation till resurser som har en högre grad av partikularism och där 
symboliska värden utbyts på ett mer öppensinnat sätt. Det är betydligt vanligare att förvänta sig 
monetära utbyten för en specifik vara jämfört med att få motsvarande betalning för handlingar 
som präglas av medmänsklighet eller status. Resurser kan delas in mellan ekonomiska och 
sociala utfall. De ekonomiska utfallen innefattar finansiella och påtagliga behov och de sociala 
innefattar sociala och beteendebehov, vilka ofta är symboliska eller partikularistiska. 
(Cropanzano & Mitchell, 2005).  

2.3.4 Relationer som utvecklas 

Relationer handlar om en förening mellan två interagerande parter (Cropanzano & Mitchell, 
2005). Inom social utbytesteori kan starka relationer utvecklas då aktörer skapar fördelaktiga 
konsekvenser för varandra. Rättvisa samarbeten inom starka relationer leder i sin tur till att 
dessa relationer skapar effektiva beteenden och positiva attityder. Individer väntas ge tillbaka 
de fördelar de får från andra och då är det troligt att i sin tur hjälpa andra och ge tillbaka 
gentemot de aktörer som de har ett socialt utbyte tillsammans med. För att utveckla starka 
relationer är förtroende en viktig faktor inom social utbytesteori. Shiau och Luo (2012) menar 
att förtroende, samt ömsesidighet, är grundläggande för utbyten. Förtroende är även ett begrepp 
som framkommer inom forskningen för både delningsekonomi och coworking. 
 
Blau (1964) gör en jämförelse mellan sociala och ekonomiska utbyten. Sociala utbyten kan 
skapa oklarheter kring skyldigheter för framtiden och det kan därmed vara svårt att veta hur 
man kan ge tillbaka för ett socialt utbyte. Samtidigt finns inget annat utbyte som skapar liknande 
känslor i form av tacksamhet och förtroende som sociala utbyten. Lyckade sociala utbyten kan 
innebära att aktörer känner sig dedikerade till en annan aktör vilket i sin tur kan påverka 
relationer i en positiv riktning och leda till bestående sociala mönster. Likt detta menar även 
Belk (2010) att delningsbeteenden kan resultera i sociala relationer. Ekonomiska utbyten skapar 
däremot inte liknande känslor i form av tacksamhet och förtroende hos en individ. För 
ekonomiska utbyten återfinns inte heller liknande ospecificerade skyldigheter som inom sociala 
utbyten. Ekonomiska utbyten kan således ses som mer kvantitativa än sociala utbyten. 
 
Med anknytning till sociala utbytesrelationer menar Lambe, Wittmann och Spekman (2001) att 
social utbytesteori kan användas för att förklara relationella utbyten mellan företag, B2B. 
Lambe, Wittman och Spekman (2001) använder därför social utbytesteori för att undersöka 
relationer mellan företag. Författarna beskriver att B2B-utbyten är starkt beroende av normer 
för att styra utbytesprocessen. För att uppnå den flexibilitet som krävs i komplexa utbyten där 
det råder oförutsedda omständigheter, präglas relationella utbyten av höga nivåer av samverkan, 
gemensam planering och ömsesidig anpassning till de behov som parterna som genomför 
utbyten har. Blau (1964) menar vidare att förhållandet mellan utbytespartner kan påverka 
utbytesformen och samtidigt kan även framgångsrika utbyten leda till att förhållanden utvecklas 
i en positiv riktning.  
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Cropanzano och Mitchell (2005) menar att utbyten består av en rad ömsesidiga transaktioner 
som i sig bidrar till att personliga relationer befästs. Två parter kan bli identifierade och 
relaterade utefter hur de gör utbyten eller vilka fördelar de når av utbytet. Många relationer 
involverar en oräknelig mängd utbyten som på ett eller annat sätt är beroende av varandra. 
Sociala och ekonomiska utbyten ses som både transaktioner och relationer vilket framgår av 
Figur 2 nedan. För att separera relationer från utbyten har modellen nedan tagits fram. 
Relationen mellan parterna för utbyten kan påverka processen för sociala utbyten och relationer 
kan även influera vilken typ av utbyten som uppstår. 
  

 
Figur 2. Transaktioner och relationer inom sociala utbyten (Cropanzano & Mitchell, 2005, sida 
887) 
  
Modellen gör det möjligt att skilja på utbyten och relationer. Den första cellen visar sociala 
utbytestransaktioner inom den sociala utbyteskontexten. Den fjärde cellen visar en ekonomisk 
utbytestransaktion inom kontexten för ekonomiska relationer. Dessa två former av 
transaktioner kan definieras som en match då den transaktion som genomförs stämmer överens 
med den relation som finns. Dessa scenarion är däremot inte alltid verkligheten utan det kan 
även förekomma andra scenarion. I den andra cellen är en ekonomisk transaktion kopplad till 
en social relation vilket kan innefatta både fördelar och nackdelar. De negativa aspekterna 
består av att om en aktör inte uppfyller sina ekonomiska skyldigheter kan det ses som ett svek 
vilket kan skada den sociala relationen. Fördelarna är att det kan uppstå förtroende och att 
kännedom om risker kan uppdagas i tid. Även den tredje cellen beskriver en mismatch mellan 
en social transaktion inom en ekonomisk relation. Ett exempel på en sådan situation är när en 
person förväntar sig ett monetärt utbyte men den andra personen förväntar sig att detta 
genomföras gratis eller för att man ser varandra som vänner eller familj. 
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2.4 Sammanfattning av referensram  
För att förstå utbyten i form av relationer och transaktioner inom delningsekonomi B2B krävs 
förståelse för de regler och normer som finns, resurser som delas och relationer som utvecklas 
mellan organisationer. Inom social utbytesteori samt litteraturen för delningsekonomi 
förekommer begreppen altruism och egoism. Genom dessa begrepp kan motiv till utbyten 
förstås som skiftande åt antingen egen vinning eller vinning för gruppen. Vidare finns ett 
grundläggande antagande inom social utbytesteori som berör ömsesidiga beroenden mellan 
aktörer samt att relationer utvecklas genom förtroende. Ömsesidighet knyter an till egoistiska 
motiv genom att det finns en förväntan om att utbyten kräver en dubbelriktad transaktion då 
parter förväntar sig ömsesidiga utbyten över tid. Detta är en aspekt som kan tillämpas för att 
förstå varför företag delar resurser mellan varandra. Ömsesidiga fördelar är även en aspekt inom 
Botsmans (2015) nyckelkriterier som en del av decentraliserade nätverk inom 
delningsekonomi. 
 
Från tidigare forskning inom coworking presenteras motiv för användare som drivna av 
möjlighet till ekonomiska fördelar och sociala nätverk samt tillgång till faciliteter. Motiv som 
framgår av värdar syftar till att främja gemenskap, skapa atmosfär samt möjliggöra för 
användare att tillgodose sina behov. De motiv som i tidigare forskning framgår inom 
delningsekonomi B2C och P2P för användare berör ekonomi, att tillgodose grundläggande 
behov samt sociala interaktioner. För värdar framgår utopiska och samhällsorienterade motiv 
som att skapa en bättre värld genom ökad gemenskap och hållbarhet. Detta antyder att 
användare inom coworking och delningsekonomi tenderar att inneha mer egoistiska motiv 
medan värdar i större utsträckning innehar motiv som skiftar mot altruism.  
 
Figur 3 illustrerar de empiriska och teoretiska samband som presenterats genom referensramens 
litteraturgenomgång samt teoretiska utgångspunkt social utbytesteori. För att förstå varför 
företag väljer att dela resurser mellan varandra placeras coworking i segmentet för 
delningsekonomi. De motiv som återfinns inom delningsekonomi och coworking karaktäriseras 
av antingen altruistiska eller egoistiska egenskaper. Dessa har inflytande över de regler och 
normer om utbyten företag åtar sig, karaktären av de resursutbyten som sker samt utvecklandet 
av relationer.  

 
 
Figur 3. Egen modell över sambanden mellan motiv till delningsekonomi och coworking samt 
regler och normer, resursutbyten och relationer som utvecklas.  
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3. Metod och metodologiska överväganden               
 
I följande kapitel presenteras studiens forskningsmetod. Kapitlet innefattar beskrivningar av 
hur studien uppkommit och genomförts följt av reflektion och diskussion kring studiens 
trovärdighet och äkthet. Studiens metodologiska överväganden samt kritik mot 
tillvägagångssätt reflekteras kring löpande.  

3.1 Studiens uppkomst 
Den första idén till uppsatsens ämne uppkom efter ett möte med fastighetsbolaget Castellum 
under höstterminen 2018. Företaget annonserade på Örebro universitet att de sökte studenter 
som var intresserade av att skriva uppsats i samarbete med dem utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Då vi som studiens forskare har ett intresse för just hållbarhetsfrågor 
ansågs detta vara ett möjligt uppsatsämne. Castellum förvaltar många fastigheter med 
kontorslokaler och efter inledande diskussioner kring hur framtidens kontor kan utformas för 
att främja social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet väcktes en nyfikenhet kring ett nytt 
sätt att arbeta på som främjar samarbete framför konkurrens mellan företag, coworking. Vid 
samma tidpunkt publicerade Castellum nyheten att de förvärvat coworkingbolaget United 
Spaces och under februari 2019 presenterade att ett annat fastighetsbolag, Vasakronan, att de 
tagit ett eget initiativ till coworking (Castellum, 2018; Fastighetssverige, 2019). Coworking 
upplevdes därför vara ett högst aktuellt uppsatsämne. Intresset för hållbarhet ledde till att vi var 
intresserade av att undersöka coworking och varför delande av resurser sker mellan företag i 
denna kontext. Castellum försåg studien med kontakter till just United Spaces men i studien har 
ett beslut tagits forskarna emellan att inte enbart fokusera på Castellum och United Spaces, utan 
att rikta studien mot en bredare coworkingmarknad. 

3.2 Undersökningens upplägg 
Som ett första steg i studien genomfördes insamling av tidigare forskning samt en 
litteraturgenomgång i vad som i dagsläget finns studerat i ämnet. En avgränsning gjordes till 
att studera de senaste sex åren med inriktning mot delningsekonomi och coworking. 
Eftersökningen av tidigare litteratur genomfördes via sökplattformarna Google Scholar, Libris 
och Primo. Bryman och Bell (2013) förklarar att en litteraturgenomgång bland annat ger svar 
på vad som redan är bekant i ett område, vilka begrepp och teorier som är relevanta och vilka 
forskningsstrategier som tidigare tillämpats. Likt detta bidrog litteraturgenomgången till att 
uppfylla dessa syften i denna studie eftersom litteraturgenomgången uppvisade obesvarade 
frågor i området. Dessutom presenterade existerande litteratur lämpliga teorier och metoder i 
området vilka bidrog till inspiration kring hur problemet kunde angripas. Ett exempel på detta 
är att tidigare litteratur återkommande nämnde social utbytesteori som lämplig att tillämpa för 
att studera motiv inom delningsekonomi (Böcker & Meelen, 2016; Bellotti, 2015; Kim, Yoo 
och Zo, 2015). Litteraturgenomgången kunde således forma en referensram för motiv till 
deltagande i delningsekonomi och coworking från tidigare genererad empiri. Social 
utbytesteori kunde vidare bidra till ett teoretiskt perspektiv i syfte att genom teorins 
grundläggande antaganden förstå varför företag väljer att dela resurser mellan varandra. Social 
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utbytesteori kan tillämpas för att förstå normer och regler och bygger på ett grundläggande 
antagande om ömsesidiga relationer. De centrala begrepp och ståndpunkter som referensramen 
genererar har använts som inspiration i utformningen av teman i intervjuguiden som använts i 
studiens empiriinsamling. Detta innebär att de centrala begrepp som presenterats i teorikapitlet 
kommer återkomma i studiens empiri- och analyskapitel. Begreppen representerar de mest 
kärnfulla delarna av studiens referensram i syfte att använda dessa i kombination med det 
insamlade empiriska materialet för att besvara studiens syfte. 
 
Efter insamling av tidigare forskning och teori genomfördes empiriinsamling av primärdata i 
form av fallstudier och kvalitativa intervjuer med både användare och värdar av coworking. Att 
som forskare ha en tidsram och en realistisk bild av hur många intervjuer som kan innefattas 
inom det givna tidsspannet är något som belyses av Bryman och Bell (2013). Med hänsyn till 
detta föll valet på att fokusera på fem coworkingkontor på vilka vi fick tillgång till 
empiriinsamling i form intervjuer med användare och värdar samt observationer på vardera 
kontor. Denna avgränsning möjliggjorde att tidsramen kunde följas och att den information som 
undersökningen krävde kunde samlas in. Insamlade data bearbetades senare genom 
innehållsanalys genom vilken motiv växte fram och senare tolkades genom en analys med stöd 
av det begreppsliga och teoretiska arbete som utformats innan empiriinsamling. Diskussion och 
redogörelse för dessa delar samt vilka metodologiska överväganden den kvalitativa metoden 
medfört behandlas löpande i detta kapitel. 
  
3.3 Kvalitativ metod  
Denna studie antar en kvalitativ ansats då en sådan metod enligt Merriam (1994) är lämplig vid 
ett syfte som innebär att skapa en djupare förståelse för ett specifikt fenomen. Den kvalitativa 
metoden består av att studera människor i deras egen miljö genom att interagera med individer 
som deltar i studien på deras eget språk och på deras egna villkor (Kirk & Miller, 1986). Med 
utgångspunkt i detta ansågs kvalitativ metod vara passande för att skapa en djupare förståelse 
för fenomenet coworking samt hur företag som använder och erbjuder detta upplever, tänker 
och känner.  
          
Merriam (1994) beskriver att en kvalitativ forskare är intresserad av process, innebörd och 
förståelse. Detta kan åstadkommas genom djupgående intervjuer med öppna frågor eller 
observationer. Bryman och Bell (2013) menar att dessa två strategier med fördel kan användas 
tillsammans om syftet är att genomföra en djupgående granskning av ett eller flera fall. Genom 
att använda två olika angreppssätt reduceras risken att enbart förlita sig på en metod och den 
kritik som finns mot respektive metod kan hanteras och reduceras. Det är med stöd i dessa 
argument som kvalitativa intervjuer samt observationer valdes som metod för datainsamling i 
studien. 
  
Patton (2015) menar att kvalitativa studier innebär tolkande förhållningssätt och likt detta har 
forskarna i denna studie insamlat empiri genom intervjuer och observationer som sedan 
bearbetats genom innehållsanalys och tolkats i förhållande till en studiens referensram. En 
kvalitativ metod syftar till att skapa en djup förståelse för en social verklighet vilket denna 
studie ämnar göra. Detta genom att studera en mindre grupp människor som befinner sig inom 
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den givna kontexten, coworking, genom intervjuer och observationer. Att genomföra 
kvantitativ metod valdes bort då denna ansats inte upplevs kunna generera samma djup och 
förståelse i de ställda frågorna och förstå motiv till användandet samt erbjudandet av 
coworking. I valet av vilken typ av intervjuform som skulle användas valdes således stängda 
frågor och enkäter bort. Om empiri samlats in genom enkäter hade studien kunnat nå ut till fler 
respondenter men metoden ansågs inte kunna vara i linje med syftet att söka förklaringar och 
utveckling av teori på samma sätt som en djupgående fallstudie kunde bidra med.  
 
3.3.1 Kvalitativ fallundersökning 
En fallstudie är en vanligt förekommande metod inom företagsekonomisk forskning och 
innebär att en specifik plats undersöks för att förstå dess komplexitet och specifika egenskaper 
(Patton, 2015). Fallstudier är användbart då nya områden ska studeras (Eisenhardt, 1989; 
Merriam, 1994). Coworking har inte funnits längre än sedan 2005, då det första 
coworkingkontoret lanserades i San Francisco (Perée et al, 2019). Coworking är vidare ett 
relativt outforskat fält vilket bidrog till att forskarna ansåg att en fallstudie kunde vara lämplig 
för att utveckla förståelse i området. Zucker (2009) menar nämligen att en fallundersökning kan 
bidra till att skapa en djupare förståelse för ett fenomen än någon annan metod.  
 
Merriam (1994) menar att en kvalitativ fallundersökning har som syfte att tolka en avgränsad 
kontext och beskriva och analysera en företeelse eller enhet. Fallstudier möjliggör då för 
forskaren att komma nära intresseområdet dels genom direkta observationer av miljön samt 
genom att metoden kan visa subjektiva faktorer som känslor och tankar. En fallstudie syftar till 
att lyfta fram unika egenskaper i utvalda fall och tillämpat i denna studie utgör varje 
coworkingkontor ett unikt fall. De skilda coworkingkontoren som studerades utgjorde olika 
undersökningsobjekt. Detta möjliggjordes genom längre kontakt med studiens respondenter 
genom att både besöka undersökningsobjekten samt delta i den miljö och aktiviteter som 
respondenterna rör sig och agerar inom, vilket Bryman och Bell (2013) belyser som en fördel 
med observationer. Vidare antyder Bryman och Bell (2013) att denna metod ökar flexibiliteten 
för att upptäcka nya teman som kan vara svåra att upptäcka under en intervjusituation. Det finns 
olika former av fallstudier och denna studie tar utgångspunkt i den typ av fallstudier som 
rymmer kollektiva fall. Fallstudier som rymmer kollektiva fall syftar till att studera ett antal 
skilda fall för att belysa ett fenomen (Zucker, 2009). Genom detta kan en generell förståelse 
skapas genom att urskilja samband inom en viss företeelse. Fallstudier behöver med andra ord 
inte enbart innefatta ett fall utan det kan även vara mer än ett fall involverade i studien (Bryman 
& Bell, 2013). 
 
3.4 Datainsamlingsstruktur 
 
3.4.1 Undersökningsobjekt och urval 
Efter att teoriförståelse skapats och frågeställningar utformats belyser Bryman och Bell (2013) 
vikten av att välja ut ett antal platser och undersökningspersoner för insamling av empiri. I 
denna studie valdes dessa efter ett bekvämlighetsurval genom att den geografiska platsen 
avgränsades till Sverige. Undersökningsobjekten utgjordes av ett antal av de coworkingkontor 
som finns i Stockholm och Örebro genom deras geografiska tillgänglighet för forskarna. I 
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Örebro studerades myOffice och Creative House vilka är de enda coworkingbolagen i Örebro. 
I Stockholm, där en betydligt större population återfinns, studerades coworkingföretagen Helio, 
The Park och United Spaces. På samtliga kontor valdes både användare och värdar som 
undersökningspersoner.  
 
Valet av att tillämpa ett bekvämlighetsurval argumenteras av Bryman och Bell (2013) genom 
att den kvalitativa metoden inte kräver samma representativitet som en kvantitativ studie vilket 
gör detta urval möjligt. Sex coworkingvärdar kontaktades inledningsvis och det var de nämnda 
fem företagen som uttryckte intresse för deltagande i studien. Valet att kontakta dessa 
coworkingföretag grundades i att samtliga av dem är etablerade företag med många användare. 
Under besöken på coworkingkontoren tillfrågades åtta användarföretag varav sex av dessa var 
villiga att ställa upp i studien. Att elva av fjorton tillfrågade företag valde att ställa upp visar att 
det fanns ett intresse att delta i studien. Intervjuer med värdar var planerade och bokade innan 
besöken hos företagen medan intervjuer med användare präglades av ett tillfällighetsurval. I 
vissa fall gav värdar förslag på användare att intervjua. Denna form av urval kan definieras som 
ett kedjeurval, nämligen att forskaren får kontakt med personer som exempelvis ledningen 
upplevde vara intressanta och kunna tillföra intressant information till studien (Bryman & Bell, 
2013). Vid besöken på kontoren uttrycktes nyfikenhet och intresse bland flera användare att 
delta i denna studie vilket ledde till intervjuer. Studien omfattar sex intervjuer med 
användarföretag och sex intervjuer med värdföretag på de olika coworkingkontoren. Två av 
intervjuerna med värdar genomfördes på samma coworkingbolag medan två av intervjuerna 
med användare genomfördes på samma coworkingbolag. Fördelningen av intervjuerna 
presenteras i tabellen nedan.  
  
Urvalet är begränsat av studiens tidsram, vilket innebär att studien möjligtvis inte representerar 
hela populationen. Forskarna är även medvetna om att det finns risker med denna uppdelning i 
form av att det kan få konsekvenser för överförbarheten. Detta genom att det exempelvis enbart 
är en respondent som representerar respektive coworkingföretag i Stockholm medan två 
medlemmar finns representerade från ett av coworkingföretagen i Örebro. Bedömningen är 
dock att urvalet är tillräckligt stort för att skapa förståelse för delningsekonomi inom en 
coworkingkontext och vilka motiv användare respektive värdar har. Det kan finnas en risk med 
att det förekommit olika antal observationer på de olika coworkingkontoren genom att en mer 
djupgående bild kunnat skapas på de platser vi besökt fler gånger. Detta upplevs dock inte 
påverka studiens kvalitet då vi anser att vi fått en representativ bild av samtliga kontor under 
besöken. Detta genom att kontoren i Stockholm besöktes under fler timmar medan kontoren i 
Örebro besöktes under kortare tidsintervall vid två tillfällen. Vi upplevde under den sista delen 
av intervjuprocessen att en mättnad uppstod i insamlad empiri genom att respondenter 
återkommande uppgav liknande svar. 
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Undersöknings-objekt Ort Observationer Intervjuer 
användare 

Intervjuer  
värdar 

Helio Stockholm 1 1 2 

United Spaces Stockholm 1 1 1 

The Park Stockholm 1 1 1 

myOffice Örebro 2 2 1 

Creative House Örebro 2 1 1 

 
Figur 3. Studiens undersökningsobjekt 
 
3.4.2 Presentation av värdföretag 
	
Helio 
Helio startade i Stockholm år 1998 med en idé om att erbjuda bredband och skrivbord i ett öppet 
landskap. Sedan dess har Helio fortsatt sin resa från att inledningsvis ha varit en plats för 
dotcombolag till att idag erbjuda hundratals medlemskap för företag inom olika branscher. 
Helio har idag åtta kontor på sex platser i Stockholm: vid Stureplan finns två kontor samt i 
Solna och utöver det har Helio även kontor i Hornstull, Hötorget, Kista och Kungsholmen. 
Helio erbjuder både öppna medlemskap, fasta platser och eget rum. Medlemskapet Flex är en 
öppen plats, Fix är en fast plats vid ett skrivbord i ett rum delat med andra användare och Studio 
är ett eget rum för en till tio personer. I samtliga medlemskap ingår inbjudningar till event, 
bemannad reception, teknik i form av wifi och skrivare samt tillgång till ekologisk frukt, te och 
kaffe. Helio menar att stora idéer skapas genom att branscher och människor krockar och 
erbjuder utöver flexibla kontrakt nätverk med andra användare (Helio, 2019). 
  
The Park 
The Park är ett coworkingföretag som grundades 2004 och som finns på tre platser i Stockholm. 
De benämner sig som ett kreativt och personligt coworkingkontor. De finns belägna på 
Hälsingegatan, Sveavägen och i mars 2019 öppnade de ytterligare ett kontor på Södermalm på 
Markus Ladulåsgatan. Samtliga kontor ligger centralt för att det ska ses som en attraktiv adress 
att sätta sitt företag på och de har även olika inriktningar och känslor som de vill förmedla på 
de olika kontoren. The park fokuserar på små och medelstora företag som användare. Som 
användare kan man välja mellan fyra olika medlemskap till varierande priser. Den första typen 
är att ha ett privatrum som kan variera mellan 10-53 kvadratmeter. Den andra typen av 
medlemskap är ett fast medlemskap som innefattar ett privat skrivbord där användaren ges fria 
tyglar att sätta sin egen prägel på det. Det tredje medlemskap är ett mobilt sådan där man väljer 
ett skrivbord för dagen som innebär att man inte har kvar sina saker där till nästa dag. Det fjärde 
medlemskapet innebär ett loungemedlemskap där man kan nyttja loungerna som finns i 
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lokalerna. Samtliga medlemskap med undantag för loungemedlemskapet har tillgång till 
lokalerna 24 timmar om dygnet. Alla medlemskap innefattar, utöver möjligheten att möta nya 
människor, bland annat receptionistservice, skrivare, konferens och mötesrum, gym, möblerade 
arbetsplatser och posthantering. (The Park, 2019)  
 
United Spaces  
United spaces är ett coworkingföretag som enligt deras egen hemsida erbjuder ett coworking-
koncept med all service man kan behöva De finns i tre städer runt om i Sverige vilka är 
Stockholm, Göteborg och Malmö. I samtliga av städerna har de ett kontor med en centralt 
belägen adress. De är även i uppstarten av att öppna ytterligare ett kontor vid Arlanda flygplats. 
United spaces riktar in sig mot alla typer av företag i olika storlek och har i dagsläget nästan 
1500 användare uppdelat på deras tre positioneringar. Deras tre olika medlemskap består av 
businesslounge, flex office och private office. Business lounge innebär att användaren får 
tillgång till loungeytor och rabatterade priser på de mötesrum som finns. Flex office innebär 
utöver det en egen företagsadress, ett skrivbord för dagen och tysta zoner. I private office får 
man utöver det ovan nämnda ett privat kontor som är möblerat. I samtliga av dessa medlemskap 
ingår tillgång till events, kaffe, skrivare och wifi. 
	
myOffice 
myOffice är ett coworking space i Örebro med över 250 användare. myOffice öppnade 2017 
och erbjuder idag en kreativ och flexibel arbetsplats för fler än 70 företag. myOffice erbjuder 
medlemskapen Lab och Studio, samtliga med tre månader uppsägningstid. Lab 1 och Lab 2 
innebär att företaget inte har en fast plats utan har tillgång till ledig plats i lobby och Lab. I detta 
medlemskap ingår bland annat wifi, utskrifter och kopiering, föreläsningar och nätverksträffar 
samt kaffe. I Lab 2 ingår dessutom tillgång till konferensrum, post- och paketservice samt 
conciergeservice. I medlemskapet Studio får företaget ett eget rum för tio till tjugo personer 
och utöver det ingår allt som finns i Lab 2-medlemskapet (myOffice, 2019).  
 
Creative House  
Creative House är beläget i de västra delarna av Örebro med närhet till Örebro centraltation. 
Föreningen grundades för fyra år sedan och har olika former av medlemskap. De erbjuder både 
flexplatser, fasta skrivbord i en öppen miljö och kontor med möjlighet att stänga och låsa om 
sig. I dagsläget har Creative house över 65 företag som består av över 100 personer som 
användare. Från början hade de ett främsta fokus på kreatörer och företag som hade en 
inriktning mot media och kommunikation men detta har utvecklats till att istället bli en stor 
blandning av alla möjliga olika företag. Creative House har som syfte skapa en miljö där de 
företag som är användare har möjlighet till att växa och utvecklas. Detta gör de genom att skapa 
en inspirerande och unik miljö där det är enkelt att samarbete, utbyta ideer och helt enkelt 
nätverka. På Creative House hemsida kan även utläsas hur många smarta utskrifter (82 848) 
samt hur många kreativa briefer (3865) som gjorts inom lokalens väggar. Detta är siffror som 
är rörliga och hela tiden rör sig uppåt.  
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3.4.3 Presentation av användarföretag  
 
Juridikföretaget 
Juridikföretaget erbjuder tjänster inom avtalsskrivning, avtalsgranskning och juridisk 
rådgivning. Bolaget består av två delägare och inga anställda. De riktar sina tjänster till andra 
bolag, B2B, och är användare på myOffice i Örebro genom ett lab-medlemskap. 
 
Industriföretaget 
Industriföretaget är en internationell verkstadskoncern med närmare 150 000 anställda globalt 
och 8000 anställda i Sverige. På Helio har två av bolagets anställda sitt kontor. Industriföretaget 
hyr en studio på Helio med plats för två personer. Till en början hade bolaget ett 
loungemedlemskap men uppgraderade sedan till en studio, vilket är ett rum likt ett eget kontor. 

Mediaföretaget 
Mediaföretaget grundades 2016 och erbjuder tjänster inom marknadsföring och reklam till 
andra företag. Bolaget drivs av en person som hyr in kreatörer att göra uppdrag inom copytexter, 
logotyper, grafik och hemsidor. Mediaföretaget har ett loungemedlemskap på The Park sedan 
2018. 

It-företaget 
It-företaget är en byrå med fokus på utveckling av innovativa digitala produkter. Bolaget har 
tre anställda och är användare på United Spaces. 

Utbildningsföretaget 
Utbildningsföretaget är ett bolag med verksamhet inom kompetensutveckling för företag. 
Bolaget erbjuder utbildningar inom bland annat IT och affärsutveckling och riktar sig mot andra 
företag, B2B. Utbildningsföretaget finns på 30 orter i Sverige, varav en av dessa platser är 
Örebro. Bolaget har dels ett eget kontor i Örebro men hyr även in sig på myOffice. 

Kommunikationsföretaget 
Kommunikationsföretaget är en byrå som erbjuder tjänster inom både 
marknadskommunikation och change management. Bolaget grundades under hösten 2018 och 
har sedan dess varit användare på Creative house i Örebro. Kommunikationsföretaget består av 
två delägare och inga anställda.  

3.4.4 Intervjuguide och teman            
Inför empiriinsamlingen utvecklades teman i syfte att göra det möjligt för respondenten att 
återge för oss forskare hur de upplever sin värld. En intervjuguide utformades i form av en 
minneslista över vad som ämnades tas upp och belysas i intervjun. Intervjuguiden kan beskrivas 
som en löst utformad mall som fungerade som stöd för att hjälpa oss som intervjuare att få ut 
mycket information kring respondentens uppfattningar kring fenomenet coworking. I denna 
studie användes en mall med teman om motiv, delning och utbyten samt verksamheten för att 
använda alternativt erbjuda coworking. Patton (2015) belyser att specifika intervjuteman med 
fördel kan skrivas ned i en intervjuguide. Intervjuguiden i denna studie fungerade som ett stöd 



	 26	

för att behandla de teman som var viktiga för studiens syfte. Intervjuguidens inledande teman 
berör de motiv som respektive företag upplever till coworking. Då tidigare forskning visar att 
det finns olika motiv till coworking och delningsekonomi ämnade denna fråga att ta reda på 
vilka motiv som ligger bakom användandet av coworking i Sverige för att sedan sätta in det i 
delningsekonomi kontexten. De fortsatta temana som berör delningsekonomi i en 
coworkingkontext kunde senare tolkas genom de antaganden som finns inom social 
utbytesteori. 
  
Vid utvecklandet av intervjuguiden var syftet att genomgående utveckla teman där 
respondenten oavsett om denne var användare eller värd, kunde resonera fritt och 
samtalsliknande kring teman. Frågorna utformades för att vara öppna för respondenten, öppna 
intervjufrågor. Patton (2015) antyder att det är viktigt att ha öppna frågor för att ge 
förutsättningarna för att låta respondenten genom sina svar framföra sin egen föreställning av 
världen, eller åtminstone den föreställning av det avgränsade kontexten som de befinner sig i. 
Då studien syftar till att undersöka motiv bland både användare och värdar av coworking, 
utvecklades två separata intervjuguider (se Bilaga 1 och Bilaga 2). Målet var att genom detta 
studera båda parternas perspektiv på coworking samtidigt som det fanns en strävan att behålla 
intervjuguiderna lika varandra för att i stor utsträckning kunna jämföra och analysera det 
empiriska materialet. Detta innebar att under proceduren då intervjufrågorna utvecklades 
försökte vi bygga innehållet efter samma teman och ungefär samma antal frågor. Inspiration 
hämtades från en undersökning genomförd av Bellotti et al (2015) där information om motiv 
till deltagande i delningsekonomi P2P insamlades. Studien innehöll intervjuer för användare 
respektive värdar genom snarlika frågor, uttrycka på olika sätt, i syfte att täcka samma områden. 
 
3.4.5 Intervjuer 
Patton (2015) menar att intervjuer är en metod som genererar direkta uttalanden om de 
erfarenheter, uppfattningar och känslor intervjupersonen har. Genom att samla in citat från 
personer och sedan verifiera och reflektera kring detta kan en djupare förståelse skapas för vad 
respondenten menar. Detta är något som denna studie sökte för att kunna besvara syftet. Inom 
kvalitativ forskning är metoden att genomföra ostrukturerade intervjuer ett av de vanligast 
förekommande valen (Bryman & Bell, 2013). En anledning till dess popularitet beskrivs vara 
den höga graden av flexibilitet som metoden tillför. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att 
vara generella i formulering och framförande av de inledande frågeställningarna. Intervjuerna 
präglas av ett ostrukturerat genomförande genom att intervjun kan ta olika riktningar beroende 
på de svar som kommer fram. Då en intervju med en kvalitativ utgångspunkt genomförs är 
målet att följa med i respondentens svar och utveckla frågorna utefter dem (Patton, 2015). Detta 
gjordes under samtliga intervjutillfällen. Med anledning av detta kunde intervjuguiden frångås 
för att göra det möjligt att ställa frågor som kunde länkas till det som var relevant i den specifika 
intervjusituationen. Ett sådant arbetssätt kan bidra till att det framgår vad respondenter ansåg 
vara viktigt i kontexten. 
  
All insamling av empiri i form av intervjuer genomfördes av två intervjuare, vilket enligt 
Bryman och Bell (2013) är ovanligt i samhällsvetenskapliga undersökningar. Detta ansågs vara 
fördelaktigt i denna studie eftersom det innebar att båda intervjuarna aktivt deltog i samtalet 
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vilket upplevdes göra intervjun bättre. Vid de ostrukturerade intervjuerna använde forskarna 
lösa minnesanteckningar som hjälp vid genomgången av ett antal teman. Detta för att målet 
med intervjuerna var att det skulle likna ett vanligt samtal samt att intervjuarna endast kan ställa 
en enda fråga som respondenten sedan får prata helt fritt om för att förstå varför en individ 
agerar på ett visst sätt (Zhang och Wildemuth, 2017). Detta är av vikt för att kunna klargöra 
varför ett företag väljer att dela med andra företag. Intervjuarna reagerade bara på de punkter 
som verkade vara värda en uppföljningsfråga. I intervjuerna återfinns även vissa drag från den 
semistrukturerade intervjumetoden då det upplevdes behövas mer än enbart en övergripande 
fråga eller tema för att göra det möjligt att besvara studiens frågeställning. Som tidigare nämnts 
hade intervjupersonerna dock en stor frihet i att svara och beroende på hur svaren tog form 
kunde intervjuguidens ordningsföljd ändras om. Det kunde även dyka upp nya frågor som 
ställdes till respondenterna. Under intervjuerna lades stor vikt vid respondenternas egna 
uppfattningar och åsikter vilket är av vikt för denna studie för att kunna besvara det definierade 
syftet och forskningsfrågorna. 
 
Intervjuer som metod har mött kritik i form av att det kan finnas en risk att missa relevant 
information som exempelvis det som intervjupersonen tar för givet (Bryman & Bell, 2013). Det 
finns en risk att respondenten kan försöka besvara de ställda frågorna med det som intervjuaren 
vill finna och genom det inte ge ett representativt svar. Detta har tagits i beaktning genom att 
genomföra samtalsliknande intervjuer där öppna frågor ställts för att möjliggöra att 
respondentens verkliga bild framträder. Vi har även varit noggranna med hur vi berättat om vår 
studie för värdar och användare, där vi inte specifikt förklarat vad vi söker efter. Detta för att 
undvika att påverka respondenternas svar i största möjliga mån.  

3.4.5.1 Inspelning och transkribering  
Insamlingen av data inleddes med en fråga om respondenten var bekväm med och godkände 
inspelning av intervjun. Först efter godkännande spelades samtalet in. Bryman och Bell (2013) 
menar att fördelarna med transkribering är flera; bland annat att forskaren kan kontrollera det 
som har sagts under intervjun upprepade gånger och genom det förenkla arbetet med att tolka 
materialet. Inspelning gjorde det möjligt för oss att efter intervjun genomföra transkribering av 
samtliga intervjuer. Transkribering av intervjuer beskrivs av Zhang och Wildemuth (2009) vara 
det förberedande steget inför databearbetning av intervjumaterialet genom innehållsanalys. 
Zhang och Wildemuth (2009) menar att forskaren i detta första steg bör fråga sig om allt 
material ska transkriberas bokstavligen eller enbart de delar som utgör studiens huvudfrågor. I 
denna studie har vi valt att transkribera allt material. Då transkriberingen var genomförd skrevs 
den ut för att underlätta kodning av data, vilket i denna studie var en värdefull del av 
analysarbetet. Studiens analysmetod presenteras närmare i avsnitt 3.5. 

3.4.6 Observationer          
I fältarbete är det forskarna som observerar och spenderar tid i det område som studeras och 
även genomför intervjuerna (Patton, 2015). I denna studie har utöver intervjuer även 
observationer gjorts på plats. Detta har konkret inneburit att forskarna har spenderat tid på 
samtliga coworkingkontor som vart och ett kan ses som ett enskilt fall. Under dessa fältbesök 
har forskarna deltagit i aktiviteter som nätverksfrukost, buggkurs och rundvandringar på 
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kontoren för att studera användare och värdar inom coworkingmiljön. Tillvägagångssättet för 
observationerna har varit ostrukturerade observationer. Denna form av observation beskrivs av 
Malhall (2003) som att forskarna kliver in i fältet utan några förutfattade meningar eller en mall 
över vad som ska observeras. Det kan däremot återfinnas en viss kunskap om vad forskarna 
tror att de kommer att kunna se men att detta kan förändras allt eftersom observationerna 
genomförs. Detta gjordes i denna uppsats genom att vi genom den teoretiska referensramen 
skapat oss en viss insyn i hur fenomenet kan se ut men varit öppna för nya teman och motiv 
under studiens gång. Hur observationerna gick till presenteras i avsnitt 3.4.6.1.   
 
Deltagande observationer innebär att forskarna bör befinna sig i kontexten för att fånga in 
aktörernas perspektiv (Silverman, 2011). De observationer som genomförts i denna studie 
gjordes på plats på respektive fallföretag som i samtliga fall var coworkingföretag. Forskarna 
har spenderat tid på de olika kontoren och observerat vad som händer i lokalerna. Detta gjordes 
främst genom att sitta i något av loungeutrymmena för att observera hur företagen, både 
användare och värdar, arbetar och interagerar. Den huvudsakliga anledningen till att använda 
sig av ostrukturerade observationer är enligt Malhall (2003) att ta reda på om det som 
personerna säger att de gör stämmer överens med vad de gör i verkligheten. Detta är 
anledningen till varför vi valt att använda både intervjuer och observationer som metod för 
datainsamling. Utöver detta kan ostrukturerade observationer även bidra med att se hur 
interaktioner mellan grupper sker, skapa en helhetsbild samt en förståelse för en kontext 
(Malhall, 2003).   
 
Patton (2015) lyfter fram att det finns ett antal olika dimensioner av observationer. De 
dimensioner som denna studie utgår ifrån är längden på observationerna, vilken grad av 
integrering som skett mellan forskarna och det som studerats samt om vi har varit deltagande 
eller åskådare vid observationerna. Ytterligare en dimension som Patton (2015) belyser är 
antalet observationer, om det rör sig om enstaka eller flera. På vilket sätt som observationerna 
genomförts kan utifrån dessa dimensioner förtydligas. Längden på observationerna har varat 
under en till två dagar. Malhall (2003) lyfter vidare fram ett antal olika typer av roller som 
forskaren kan anta under en observation. Vi har varit integrerade och haft en hög grad av 
samarbete med de studerade objekten genom att vi har deltagit i aktiviteter och anammat samma 
arbetssätt som användarna av coworking. Detta kan liknas vid att vi som forskare blir en del av 
en social situation och vår roll som observatör var känd för deltagarna. Detta har även lett till 
att vi har blivit deltagare framför observatörer i de fall där vi blivit en del av verksamheten. Vi 
har dock även varit observatörer då vi har gått runt i lokalerna för att studera hur coworking 
fungerar utifrån, utan att direkt vara en del av det. Malhall (2003) lyfter fram att detta kan vara 
en typ av observation där observatörerna är okända och studerar fenomenet på distans. För att 
skapa en bild av fenomenet coworking samt en bredare förståelse för varför företag väljer att 
dela med varandra valdes denna kombination av deltagande och observerande observationer. 
Vi valde även ut mer än ett fall för att skapa en helhetsförståelse för coworking på den svenska 
marknaden.   
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3.4.6.1 Observationer på fallföretagen  
 
Helio 
Vi spenderade en dag på Helio i Stockholm under vilken vi fick leva oss in i att vara användare 
på kontoret. Dagen började med en rundvandring då vi fick se alla delar av kontoret och få en 
uppfattning om de olika typerna av ytor som erbjuds. Utöver olika utformningar av kontorsytor 
med både loungeytor och stängda kontor fanns ett gym och en stor innegård för användarna att 
använda när de vill. Vi fick efter rundvandringen delta på en nätverksfrukost som hålls varje 
onsdag på kontoret då de användare som vill kan träffas för att starta dagen tillsammans. Under 
frukosten träffade vi användare från flera olika företag och fick även berätta om vår uppsats 
och vad vårt syfte med besöket på kontoret var. Efter frukosten genomförde vi två intervjuer 
med två värdar på Helio i restaurangdelen respektive receptionen. Därefter genomfördes en 
intervju med industriföretaget. Efter intervjuerna satt vi i loungeutrymmet och observerade 
omgivningen.   
 
The Park  
Under besöket på The Park, då intervjuerna genomfördes, fick vi en rundvandring i bolagets 
lokaler på Hälsingegatan i Stockholm med en av värdarna. Vi fick gå runt och se alla delar av 
kontoret från loungeutrymmen till fasta kontor och receptionen. Besöket här gjordes under 
lunchtid. De två intervjuerna vi hade på The Park varav en var med värdar och en med 
mediaföretaget genomförde vi i deras loungeutrymme. Mellan dessa två intervjuer satt vi i 
denna öppna yta och observerade omgivningen.   
 
United Spaces   
Besöket på United Spaces inleddes med rundvandring i företagets lokaler med värden som även 
var respondent. United Spaces är fördelat över tre våningsplan i Waterfrontbyggnaden intill 
centralstationen i Stockholm. Under besöket fick vi sitta i två olika mötesrum. Ett av dem var 
väldigt stort och öppet och det andra var lite mindre. Intervjuerna här genomfördes med en värd 
och en användare.  

myOffice 
På myOffice genomfördes två besök varav det första enbart handlade om observation och skapa 
en känsla för konceptet. Under det andra besöket hölls de tre intervjuerna. Det första besöket 
började med en rundvandring av de fem våningsplanen som myOffice består utav. På det första 
planet fanns reception, konferensrum, boxningsrum, café och labb där användare med flexplats 
satt. På det andra, tredje och fjärde planet fanns kontorsrum som antingen hyrs av ett helt företag 
eller mindre företag som hyr in sig i ett rum. Högst upp i huset, på våning fem, fanns en isbar, 
relaxavdelning med bastu, bubbelpool och gym och även ytterligare konferenslokaler. Under 
vårt första besök fick vi möjlighet att sitta i labbet, vilket är en flexplats med andra användare. 
Vi fick även delta i en av deras medlemsaktiviteter som var en buggkurs. I denna aktivitet var 
det närmare tio användare som deltog och två värdar. Under det andra besöket kom vi till 
myOffice vid lunchtid och genomförde tre intervjuer. Efter detta satt vi i loungeutrymmet och 
observerade omgivningen.  
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Creative House  
Creative House lokaler i Örebro besöktes vid två tillfällen. Under det första besöket på Creative 
House fick vi inledningsvis en rundvandring i lokalerna som var uppdelade på två plan. På det 
övre planet låg eventytan, flexplatser och ett antal kontorsrum. På det nedre planet fanns ett kök 
med kaffemaskin som ska vara en tydlig mötesplats för användarna att samlas kring, fika och 
äta lunch. Efter rundvandringen genomfördes en intervju med kommunikationsföretaget. Vid 
det andra besöket hölls intervjun med värdarna och då medverkade tre personer som var värdar, 
en av grundarna samt de två personerna som arbetar med events. Intervjun hölls i köket intill 
eventytan på den övre våningen. Det hölls just denna morgon ett event med en offentlig aktör 
vilket gjorde att värdarna förberedde smörgåsar och kaffe medan intervjun pågick. I slutet av 
intervjun anslöt även ytterligare en av grundarna av Creative House.  

3.5 Bearbetning av data  
 
Bearbetning av intervjuer  
Insamlad data genom intervjuer har i denna studie bearbetats genom kvalitativ innehållsanalys. 
Innehållsanalys är en kategoribaserad analysmetod som är vanligt förekommande inom 
kvalitativ forskning (Hsieh & Shannon, 2005). Metoden anses vara flexibel då en stor mängd 
text ska analyseras, vilket varit fallet i vår studie. Silverman (2011) menar att innehållsanalys 
är en systematisk metod som kan bidra till en omfattande överblick över data som helhet. Denna 
textdata kan ta olika form och ha samlats in på olika sätt för att vara lämplig för en 
innehållsanalys och intervjuer benämns som ett sådant sätt. Vidare benämner även Eisenhardt 
(1989) att observationer är ett framträdande sätt för att samla in data för att sedan kunna bygga 
teorier.   
 
Hsieh och Shannon (2005) beskriver innehållsanalys som passande då det finns existerande 
teori eller tidigare forskning kring ett fenomen som inte är fullständig eller skulle behövas 
utforskas vidare. Detta upplevs vara fallet för coworking på den svenska marknaden men även 
utifrån perspektivet att studien belyser delningsekonomi utifrån ett B2B perspektiv. Dessa 
egenskaper medför att denna metod passar väl in i denna studie då syftet var att undersöka de 
motiv som värdar och användare har till att engagera sig i coworking. Graneheim och Lundman 
(2004) menar att forskaren måste bestämma huruvida studien ska fokusera på bevisande eller 
latent innehåll vid bearbetning av data. Då denna studie syftar till att undersöka vilka motiv 
som kan vara inbäddade och finnas underliggande i det insamlade materialet framför att lyfta 
fram de synliga och tydliga meningarna med texten antas det vara det latenta innehållet som 
denna studie ämnar finna. 

Kvalitativ analys involverar tolkning av data för att finna meningsfulla mönster och teman 
(Patton, 2015).  Innehållsanalysen handlar därmed om att klassificera en stor mängd data efter 
kategorier i ett kodningsschema som representerar samma underliggande mening (Hsieh & 
Shannon, 2005). Målet med att genomföra denna form av analys var att en förståelse och 
kunskap för det studerade fenomenet ska skapas (Hsieh & Shannon, 2005). Valet att använda 
just innehållsanalysen argumenteras även med att tidigare studier med liknande syften har 
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använt metoden. Hawlitschek, Teubner och Gimpel (2016) studerar vilka motiv användare och 
värdar har till delningsekonomi P2P med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. De belyser även 
att det är fördel att vara två forskare som genomför kodningen vilket är fallet i denna studie. 
Under hela analysarbetet var vi två personer som analyserade textmaterialet vilket dock kan 
innebära svårigheter då olika tankesätt och tidigare erfarenheter varierar. För att undvika 
olikheter i kodningen och genomförandet av innehållsanalysen har diskussioner och 
reflektioner gjorts för att komma fram till och enas om indelningen av koncept och teman. 
 
Innehållsanalysen innefattar ett antal koncept som ska genomföras vilka för denna studie är 
analysenhet, meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, kategori, tema och aggregerad 
dimension. Graneheim och Lundman (2004) menar att analysenheten är det mest centrala 
beslutet och föreslår att den mest passande analysenheten är att använda intervjuer. Detta då en 
intervju är tillräckligt omfattande för att ses som en helhet men samtidigt tillräckligt liten för 
att göra det möjligt att hålla kontexten för meningsenheterna i huvudet. I denna studie är 
kvalitativa intervjuer samt observationer den valda analysenheten.  

Tillvägagångssätt  
Inom kvalitativa studier har forskaren ofta samlat in en omfattande uppsättning data och har 
därför behov av att inledningsvis organisera, sortera och kategorisera denna, vilket kallas öppen 
kodning (Silverman, 2011). Detta utgör den första delen av databearbetningen i vår studie. Då 
denna studies empiriinsamling består av tolv intervjuer fanns en stor mängd data att gå igenom. 
När transkriberingen av intervjuerna var genomförd skrevs analysenheten ut för att underlätta 
kodningen. Intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en förståelse för helheten 
av den genomförda datainsamlingen. För att inte färgas för mycket av det som återfanns i 
tidigare forskning strävade författarna efter att ha ett öppet sinne för att inte missa relevant 
kodning och tecken på nya begrepp och teman.  
 
För att möjliggöra den öppna kodningen genomfördes ett gediget arbete med den utskrivna 
transkriberingen. Varje transkribering analyserades noga och vi använde oss av 
överstrykningspennor för att markera det som var väsentligt för kodningen. Vi förde även 
anteckningar kring materialet om de tankar som dök upp under arbetets gång. Efter 
genomläsning av analysenheten valdes meningsenheter ut från materialet, vilka även kan 
benämnas som empiriska exempel. De uttagna meningsenheterna fördes sedan in i ett Excel 
dokument för att kunna påbörja kodningen på ett systematiskt sätt.  En meningsenhet innebär 
en sammansättning av ord eller uttalanden som kan härledas till samma underliggande innebörd 
och kan sammanföras i form av att de har liknande aspekter relaterade till varandra. Dessa första 
begrepp beskriver Corley och Gioia (2004) som etiketter av rådata. De inledande koncepten 
utgör grunden för de kommande stegen i analysen av det empiriska materialet. För att en faktor 
ska kunna utgöra ett koncept måste den innehålla ett förklarande värde avseende den beroende 
variabel som undersöks. Det första som gjordes var att plocka ut meningsenheter som säger 
någonting om vår frågeställning.  
 
Nästa steg i processen är enligt Graneheim och Lundman (2004) att kondensera 
meningsenheterna. Detta innebar att vi minskade mängden text men samtidigt strävade vi efter 
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att behålla innebörden av det som sagts i textstycket. Ur de kondenserade meningsenheterna 
formulerades sedan koder. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är av vikt att koderna 
förstås i relation till den givna kontexten. Därefter följde framtagning av kategorier. Graneheim 
och Lundman (2004) beskriver en kategori som en grupp av innehåll som betyder samma sak. 
Det är viktigt att ingen data riskerar att försvinna från materialet på grund av att det inte finns 
någon kategori att placera in det i. Detsamma gäller då inget material får hamna mellan två 
kategorier eller kunna placeras inom två olika kategorier. Det kan även vara av vikt att inte ta 
ut för stora meningsenheter för att då riskera att sätta kategorier på material som kan ha mer än 
en underliggande mening.  
 
Det andra steget i analysprocessen var att placera kategorier i teman vilka är studiens motiv. 
Dessa motiv utgör uppdelningen av empirikapitlet. Vid analys av empiriska data med stöd av 
en teoretisk referensram som utgör grunden för fallstudien är det nödvändigt att identifiera 
begrepp och gruppera dem i teman. Denna kodningen görs för att söka relationer och likheter 
mellan kategorier (Hansson, 2012). Detta är vidare ett sätt för att minska antalet enheter genom 
att utveckla flera teman till färre aggregerade dimensioner. Ett tema kan ses som ett uttryck för 
den underliggande meningen (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa teman utgjordes av de 
motiv som användare och värdar kunde tolkas ha till att delta i coworking. Då all data kan ha 
flera olika meningar är det viktigt att förstå att ett tema inte måste vara ömsesidigt uteslutande. 
Den kondenserade meningsenheten, en kod eller kategori kan således samtliga användas för att 
passa in i ett tema vilket gjordes i studien. 

De motiv som uppkom antecknades och analyserades sedan i ytterligare ett steg för att landa i 
aggregerade dimensioner vilka framkommer i analysens första del. Dessa variabler har 
genererats utifrån empiriinsamlingen. Den aggregerade dimensionen ska enligt Hansson (2011) 
ha en mer generell benämning än vad de framtagna teman har. Detta gjordes exempelvis genom 
att användarnas motiv service, flexibilitet, tillgänglighet och tillgång till materiella resurser som 
är olika teman slogs samman till den aggregerade dimensionen effektivitet. Vi var noga med 
att verkligen förstå innebörden av meningsenheterna för att placera in dem i dess rätta kategori 
utan att innebörden misstolkades samt att varje kod enbart kunde placeras in i ett tema. När alla 
koderna var uppdelade skrevs de upp i en tabell (Tabell 3) med en spalt för användare och en 
spalt för värdar. Detta i syfte att enkelt få en överblick av skillnader och likheter mellan 
parterna. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema  Aggregerad 
dimension 

Vi samarbetar med 
andra It-bolag i 
huset, vi kan lämna 
in upphandlingar 
tillsammans. 
Genom det förlängs 
tentaklerna 

Vi samarbetar 
med andra It-
bolag här i huset 
vilket gör att 
den egna 
organisationen 
sprids 

Samarbete 
över 
organisatoris
ka gränser 

Samarbete 
mellan 
företag på 
kontoret 

Samarbete Affärsmässig 
relation 

Figur 4. Exempel på innehållsanalys av intervjumaterial 
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Bearbetning av observationer  
Datainsamling i form av observationer på plats på coworkingföretagen har bearbetats genom 
kodning av de gjorda anteckningarna. Under observationerna var vårt fokus att observera vad 
som hände runt omkring oss i realtid. Efter besöken resonerade forskarna gemensamt kring de 
iakttagelser som gjorts medan allt var färskt i minnet. Utifrån diskussionerna gjordes 
anteckningar för respektive fall för att möjliggöra den senare kodning av materialet. Detta är 
ett tillvägagångssätt som Malhall (2003) lyfter fram för observationer.  
 
Anledningen till att observationerna gjordes var för att möjliggöra att motiv och mönster som 
inte framgår utifrån intervjuer kan framgå av observationer. Vidare var observationerna ett sätt 
att verifiera om intervjumaterialet stämmer överens med verkligheten. Materialet kodades inte 
efter några givna kategorier utan vi strävade efter att koda alla observationer som hände 
omkring oss samt de interaktioner mellan användare och användare och värdar och värdar som 
skedde. I studiens empirikapitel presenteras observationer integrerat med intervjumaterialet och 
är således även empiriskt genererade.  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema Aggregerad 
dimension 

Medan vi satt i 
loungeytan såg vi 
hur användare 
gick fram till 
receptionen 
och frågade om 
hjälp med olika 
tjänster. Någon 
frågade om att låna 
ett verktyg och en 
annan ville boka ett 
konferensrum 
 

Användare 
gick fram till 
receptionen 
och frågade 
om hjälp 

Frågade om 
hjälp 

Värdar 
hjälper 
användare 

Service Effektivitet 

Figur 5. Exempel på innehållsanalys av observationer 

3.6 Metodreflektion 
Kvalitativ metod har återkommande fått kritik för att vara subjektiv eftersom utformandet och 
genomförandet i stor utsträckning kan färgas av forskarens egna tolkningar (Bryman & Bell, 
2013). Studiens kvalitativa metod och databearbetning kan bedömas som subjektivt präglad 
vilket innebär att samma resultat möjligen inte framkommit om andra forskare genomfört 
studien. Inom kvalitativ forskning är det därför av hög vikt att bedöma trovärdighet och äkthet 
i fallstudien för att förstärka kvaliteten (Zucker, 2009).  

3.6.1 Trovärdighet  
Trovärdighet innebär hur väl den valda kontexten har valts ut samt hur data samlats in (Shenton, 
2004). Guba och Lincoln (1985) delar in trovärdighet i begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och bekräftelse. Hur vi strävat efter att uppfylla dessa kriterier och hur de har 
beaktats i denna studie reflekteras kring nedan.  
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Inledningsvis beskrivs tillförlitlighet som hur den sociala kontexten framställs och hur trovärdig 
beskrivningen är (Shenton, 2004). För att stärka tillförlitligheten i denna studie strävade vi efter 
att framställa en sann bild av coworking genom att befinna oss i kontexten genom fallstudier 
och låta både värdar och användare återge sin verklighet. Då kvalitativa intervjuer har 
genomförts för empiriinsamling kan det finnas svårigheter i att få en verklig bild av ett fenomen 
då det finns risker i att respondenter endast återger en positiv bild i syfte att framställa sitt 
företag i god dager. Detta kan påverka studiens trovärdighet, men genom att det under 
empiriinsamlingen framkommit liknande uppfattningar av coworking i de studerade fallen 
bedöms metoden som tillförlitlig. Den sociala kontexten och intervjumaterialet har vidare 
kunnat verifieras genom observationer. Shenton (2004) menar i linje med detta att forskare kan 
hantera trovärdighet genom att visa en verklighetsnära bild av det fenomen som granskas. 
Under empiriinsamlingen har vi besökt de utvalda coworkingkontoren och befunnit oss i miljön 
för att genom detta kunna framställa coworking på ett verklighetsnära sätt. För att stärka 
trovärdigheten menar Graneheim och Lundman (2004) att det är av vikt att välja deltagare till 
studien efter olika typer av erfarenheter för att lyckas med att belysa och besvara 
forskningsfrågan utifrån olika aspekter. Detta har denna studie strävat efter genom att välja ut 
intervjuobjekt från olika företag som har varit i kontakt med coworking på olika sätt och även 
använder det på olika sätt. I denna studie har ett flertal olika fallföretag granskats och det 
gjordes även upprepade besök för att komplettera studiens empiriinsamling. Samtidigt har 
observationerna bidragit till att visa vår bild av coworking som tidigare inte haft någon koppling 
till detta, tillsammans med respondenternas uppfattning av coworking. Detta menar Bryman 
och Bell (2013) kan ses som en styrka inom kvalitativ forskning, nämligen en grundlig 
undersökning genomförts av ett specifikt fenomen. Vi är medvetna om att observationer, likt 
kvalitativ metod i stort, bedöms vara subjektivt. Samtidigt bedöms observationer vara en styrka 
genom att vi befunnit oss i kontexten och därmed kunnat studera coworking på nära håll.  

LeCompete och Goetz (1982) belyser forskarnas sociala position som viktig i en kvalitativ 
studie genom att detta kan påverka huruvida studien kan replikeras i framtiden eller inte. Den 
sociala positionen kan påverka vilken information som kommer fram under studiens gång. 
Forskarna för denna studie har inte haft någon tidigare relation eller koppling till de studerade 
fallen eller de intervjuade personerna. Under studiens gång togs kontakt vid flertalet tillfällen 
och förtroende har uppstått vilket kan ha bidragit till att respondenterna känt att de har kunnat 
prata öppet och fritt i intervjusituationerna. Det har även funnits en nyfikenhet kring vår studie 
bland både värdföretag och användarföretag och det faktum att vi är studenter kan ha påverkat 
vår sociala position på ett positivt sätt genom att det funnits ett genuint intresse. Detta anser vi 
ha bidragit till att tillförlitligheten kunnat stärkas genom att vi som forskare kommit närmare 
respondenternas verklighet. Ytterligare en aspekt av tillförlitlighet som lyfts fram av Shenton 
(2004) syftar till att genom återkommande diskussioner med kollegor och projektledare främja 
förtroendet för att studien återger en korrekt bild. I denna studie har vi låtit arbetet granskas av 
handledare och opponenter vid upprepade tillfällen under arbetsprocessens gång. Genom detta 
har forskarnas syn kunnat utvidgas och alternativa tillvägagångssätt har kunnat övervägas. 
Detta har bidragit till att vi kunnat utveckla studiens forskningsdesign och därigenom stärka 
tillförlitligheten.  
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Överförbarhet handlar om hur de resultat som genereras i en studie är överförbara till en annan 
miljö och uppsättning av grupper (Graneheim & Lundman, 2004). Studien syftar till att genom 
att undersöka användare och värdar inom coworking kunna överföra resultatet till andra 
kontexter för delningsekonomi B2B. För att öka möjligheten till överförbarhet har alla steg i 
studien beskrivits ingående för att göra det möjligt för andra forskare att genomföra en liknande 
studie i framtiden. Likt detta menar Shenton (2004) att kvalitativa forskare bör återge 
beskrivande detaljer om fältarbetets sammanhang för att läsaren ska kunna bilda en uppfattning 
kring om miljön liknar en annan situation och om resultaten då kan tillämpas i en annan kontext. 
Vi har strävat efter att framställa en sann och detaljerad bild av hur användare och värdar 
upplever coworking för att läsare av studien ska kunna överföra och tillämpa resultaten inom 
andra B2B-kontexter inom vilka företag delar resurser.  
 
För att uppfylla kriteriet om pålitlighet gjordes även en grundlig genomgång av samtliga steg 
som studien består av i form av n beskrivning av bakgrunden till fenomenet, en 
problemformulering, teoretisk genomgång och en beskrivning av hur undersökningspersonerna 
valts ut, intervjuutskrifter gjorts och beslut angående analysmetod vilka är steg som Bryman 
och Bell (2013) belyser vara viktiga steg i en kvalitativ undersökning. Shenton (2004) menar 
att kriteriet bekräftelse kan uppfyllas genom att forskare vidtar åtgärder för att resultat uppstår 
ur data och inte genom egna förutfattade föreställningar. Bryman och Bell (2013) menar att 
begreppet bekräftelse innefattar att det finns svårigheter i att få en helt objektiv bedömning av 
kvalitativ forskning. Forskarna har haft detta i åtanke vid inläsning av litteratur och utformande 
av teorikapitel genom att söka en kunskapsbredd och ha ständiga dialoger sinsemellan. I 
tolkningen av data har vi i den mån det varit möjligt strävat efter att inte låta egna värderingar 
eller förutfattade meningar påverka de frågor eller svar som mottogs under empiriinsamlingen. 

Kirk och Miller (1986) menar att för att undvika missförstånd och stärka trovärdigheten ska det 
vara samma personer som genomför datainsamlingen som genomför analysen. Detta är fallet i 
denna studie, då data först samlats in av forskarna för att sedan gemensamt bearbetats genom 
en innehållsanalys. I föreliggande studie har tillvägagångssättet inneburit att utformning av 
kategorier och teman inspirerats av det begreppsliga och teoretiska arbete som utformades 
innan empiriinsamling. Att detta medför vissa begränsningar i sökandet efter ny kunskap finns 
det en medvetenhet kring och av den anledningen eftersträvade forskarna att ha ett öppet sinne 
för att även upptäcka nya motiv. En annan kritisk aspekt av innehållsanalys är att resultatet av 
denna bygger på läsarens subjektiva tolkning av text, vilket som tidigare nämnts berör kvalitativ 
forskning i stort. Graneheim och Lundman (2004) menar att tolkningen av material inom 
innehållsanalys grundas i forskarens preferenser och tidigare upplevelser. Subjektiviteten utgör 
i denna studie en risk för att delar av intervjumaterialet feltolkas. I denna studie har detta tagits 
i beaktning genom att diskussioner förts forskarna emellan för att bilda en gemensam 
uppfattning. 

När meningsenheter tas ut finns det risker kopplade till trovärdighet och en korrekt 
klassificering av datamaterialet genom att de kan innehålla flera olika betydelser som sorteras 
in i en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Även detta har motverkats genom genomförda 
diskussioner forskarna emellan kring innebörden för att verkligen förstå meningen och de 
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bakomliggande variablerna. Meningsenheter som enbart består av ett ord kan även det innebära 
en risk i form av fragmentering av texten. Detta har undvikits genom att aldrig välja ut 
meningsenheter som består av mindre än ett par ord. 

3.6.2 Äkthet  
Förutom trovärdighet diskuteras även dimensionen äkthet som ett kriterium för att bedöma 
kvalitativ forskning (Lincoln & Guba, 1985). Äkthet innefattar att en rättvis bild ska ges av 
respondenternas uppfattningar och åsikter. Detta har tagits i beaktning genom att forskarna 
noggrant gått igenom transkriberingen tillsammans för att undvika misstolkning eller att dra 
egna slutsatser av materialet. Detta säkerställer även att materialet tolkas på ett likartat sätt 
forskarna emellan. Då vi även intervjuar två olika parter, användare och värdar, får vi en bred 
och representativ bild som inte enbart speglar exempelvis chefernas åsikter och uppfattningar 
vilket är en negativ konsekvens av kvalitativa metoder som Bryman och Bell (2013) lyfter fram. 
 
Då studien består av tolv intervjuer kan det vara svårt att generalisera resultatet och se det som 
representativt för hela populationen av företag som använder coworking. Likt detta medför 
kvalitativa metoder ofta svårigheter att generalisera forskningsresultat (Guba, 1981). Även 
Bryman och Bell (2013) belyser kritik mot fallstudier och hur ett enskilt fall kan representera 
en population eller generera slutsatser för en större mängd fall. Det som denna form av metod 
däremot kan bidra med är att förstå det unika fallet och skapa samt utveckla en unik förståelse 
av dess komplexitet (Bryman & Bell, 2013). Denna studie belyser två olika perspektiv och har 
studerat olika fallföretag och intervjuat skilda personer sett till ålder, kön och professioner 
vilket anses generera ett brett spann av empiri. Det upplevdes även som att svaren från 
respondenterna började upprepa sig och forskarna kunde se ett mönster i svaren. Detta kan tyda 
på att studien kan anses vara representativ för coworkingområdet i Sverige genom att en 
mättnad i empirin uppstod. Då vi uppnått mättnad både från intervjuer och observationer anses 
slutsatser kunna dras utifrån den datainsamling som gjorts. 

3.6.3 Etiska överväganden 
Bryman och Bell (2013) belyser en rad olika etiska överväganden företagsekonomiska forskare 
behöver förhålla sig till. De aspekter som författarna belyser är av vikt att reflektera över och 
som även är relevanta för denna studie är information, integritet, samtyckeskrav och 
anonymitet. Som forskare har vi ett ansvar att informera respondenten om studiens innehåll och 
syftet med själva studien. Detta gjordes dels vid den första mailkontakten med de personer vi 
hade kontakt med inför intervjuerna och i de fall där vi inte hade någon kontakt innan intervjun 
redogjordes syfte och upplägg innan starten för intervjun. Inför varje intervju förklarades även 
att respondenten var fri att prata som hen ville och avbryta om respondenten kände för det. För 
att se till att respondenternas anonymitet och integritet skyddades har deras namn tagits bort 
och istället har benämningar gjorts utifrån vilket typ av företag de bedriver. Utöver att det 
skyddar respondenternas anonymitet, tillför inte namnen på respondenterna något till studien 
då den riktar in sig mot fenomenet coworking vilket även är anledningen till att studien väljer 
att fokusera på företagsnamn framför namn på personer. Gällande coworkingföretagens namn 
och huruvida de vill ha med företagsnamnen i studien fick de frågan om de godkände detta, 
vilket samtliga gjorde. 
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Ett fåtal av respondenterna valdes ut på plats efter att intresse visats och i ett fall 
rekommenderade en av respondenterna som var en värd på ett av företagen en annan person 
som var användare och som även valde att delta i en intervju. Föreliggande kan ses med kritiska 
ögon då det kan ha funnits bakomliggande motiv från värdens sida att just den här personen 
borde bli intervjuad för att den skulle säga bra saker om företaget. Under intervjun upplevdes 
det som att respondenten i fråga svarade ärligt och tillförde relevant information till studien. 
Att denna respondent blev föreslagen kan även härledas till att det var en engagerad och 
motiverad person som värden i fråga tänkte kunde bidra med relevant material till studien. 
Ytterligare en etisk aspekt att ta hänsyn till var under de observationer vi gjorde på de olika 
coworkingkontoren. Patton (2015) belyser att det finns en risk att bli för privat i observationerna 
och att gå över gränser mot vad användarna på de studerade objekten tycker är okej. För att 
eliminera denna risk har vi varit noga med att utgå från de som är deltagande i de aktiviteter 
som vi deltog i och inte observera de som tydligt vill vara avskilda eller inte vara en del av vår 
studie. 
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4. Empiri 
 
I följande kapitel presenteras studiens empiri. Framkomna motiv till deltagande i coworking är 
uppdelade efter användare och värdar och behandlas var för sig genom empiriska exempel i 
form av intervjumaterial och observationer. Motiven har växt fram genom bearbetning av 
datainsamlingen och är därmed empiriskt genererade.  
 
4.1 Användare  
 
Sociala interaktioner  
Samtliga användarföretag betraktar sociala interaktioner som ett motiv. Att coworkingmiljön 
bidrar till att ge bekräftelse från omgivningen lyfts fram av juridikföretaget genom att andra 
användare framfört att företagets affärsidé är unik. Även mediaföretaget menar att användandet 
av coworking placerade företaget i en kontext där de upplevde att de fick bekräftelse och 
igenkännande från omgivningen. Kopplat till detta drar mediaföretaget paralleller till att som 
entreprenör kunna diskutera den stress och ångest som det kan innebära att vara egenföretagare 
med ett annat företag som är i samma situation ger mycket.  

Mediaföretaget lyfter fram att en tillgång är att coworking kan skapa relationer. Utöver 
relationer med kunder och partners, kan även vänskap uppstå med andra företag som befinner 
sig i samma situation.  

“Det är väl egentligen den största tillgången att man kan få nya vänner som är på samma plan 
som du” - Mediaföretaget 

Juridikföretaget värdesätter det sociala umgänget och utbytet på coworkingkontoret högt och 
menar att det är en av de främsta anledningarna till användandet av coworking.  

“Jag tycker inte att kontorsutrymmet i sig uppfyller någon särskild funktion, jag har ju plats 
hemma. Det jag saknade tidigare var mer det sociala umgänget, det är viktigt att man träffar 
folk och ser människor” - Juridikföretaget 

Att detta förekommer på myOffice stärker våra observationer genom att de anordnar en rad 
olika aktiviteter som främjar just sociala interaktioner. En av dessa var en buggkurs som vi som 
deltagande observatörer deltog i. Under denna aktivitet rådde en familjär och avslappnad 
stämning och efteråt förtärdes en gemensam lunch som myOffice bjöd på. Utbildningsföretaget 
lyfter fram att de olika användarföretagen här blir som en utökad familj vilket aktiviteter som 
buggkursen kan vara en bidragande faktor till. Utbildningsföretaget lyfter även att det finns 
kluster på coworkingkontoret vilket kan uppstå av att det finns lite större företag med fyra till 
sex anställda som inte har samma behov eller intresse av att träffa andra vilket kan motverka 
att sociala interaktioner sker. De menar däremot att det tar tid men genom förtroende och tillit 
blir de som vill vara en del av coworkingkontoret som en enda stor organisation.  
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Under det andra besöket kom vi till myOffice vid lunch och då var det full rörelse i entrén med 
företag som åt lunch och pratade. Under eftermiddagen blev det en lugnare stämning och då 
var det endast ett fåtal användare som satt och hade någon form av möte två och två eller åt en 
sen lunch. Under observationerna kunde vi identifiera att det rådde betydligt mer sociala 
interaktioner på den första våningen där loungeutrymmet, reception och café låg jämfört med 
på de andra våningarna.  

För industriföretaget handlar coworking om att sitta med företag man inte valt själv men trots 
det inse att det finns mycket gemensamt mellan ens eget företag och andra företag. 
Industriföretaget upplever det vara enkelt att skapa kontakt med andra företag på 
kontoret.  Detta är särskilt värdefullt eftersom det finns möjlighet att möta företag som gör helt 
andra saker och då kunna utbyta perspektiv. Under observationerna upplevde vi att det uppstod 
många samtal mellan olika företag och det märktes att det finns en nyfikenhet användare 
emellan.  

Just det faktum att företagen är olika lyfts fram som en positiv aspekt kopplad till sociala 
interaktioner av kommunikationsföretaget. En av de första reflektionerna bolaget gjorde som 
ny användare var att samtalsämnena vid lunchen inte handlar om specifika arbetsrelaterade 
problem. Eftersom alla driver olika verksamheter är inget annat företag insatt i frågor relaterade 
till en specifik kund eller uppdrag och följden av detta är att andra samtalsämnen dyker upp 
som gör att fokus tas från arbetsrelaterade problem.  

“Det första jag reflekterade över när jag skulle gå ner och äta lunch var att alla pratar om 
andra saker än sitt eget jobb” - Kommunikationsföretaget 

Gemenskap 
Gemenskap är ett motiv som lyfts fram av mediaföretaget, It-företaget, juridikföretaget och 
utbildningsföretaget. En likhet mellan dessa företag är att samtliga har medlemskap i öppna 
ytor. Juridikföretaget menar att det uppstår en gemenskap till följd av att många av användarna 
befinner sig i samma situation och genom det har mycket gemensamt. För juridikföretaget är 
coworking en gemensam arbetsplats som inte nödvändigtvis behöver vara ett gemensamt 
arbete. 

It-företaget lyfter fram aspekten gemenskap som en följd av de event och aktiviteter som händer 
på coworkingkontoret och att det är via dessa som gemenskap uppstår. 
  
“Föreläsningar är en jättebra sak. Bara att man ska ha tid och komma ihåg att gå. Då kan man 
connecta och känna gemenskap med andra på kontoret.” - It-företaget 
  
Mediaföretaget belyser att de via coworking blivit en del av en helhet som de tidigare saknade. 
De menar att man som ett litet bolag kan uppleva ensamhet ibland och att då tillhöra en större 
organisation skapar en samhörighet som företaget annars inte har tillgång till.  
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“Du måste ha kollegorna, här känns det som att du istället för att vara egenföretagare sitter i 
projekt i ett stort företag. Det du gör är en del av helheten” - Mediaföretaget 
  
Under observationerna på The Park upplevde vi, i linje med det mediaföretaget belyser, att det 
fanns en gemenskap både inom företagen men även mellan dem. Under lunchtid såg vi hur 
användare och värdar satt tillsammans och förde konversationer. Likt mediaföretaget berättar 
upplevde även vi att det fanns det en känsla av att samtliga aktörer var en del av helheten på 
The Park. Att vara del av en helhet är även något som utbildningsföretaget lyfter fram. Att sitta 
nära både kunder och samarbetspartners skapar en sammansvetsad grupp av företag och en 
känsla av tillhörighet. 
  
“Vi som är öppna börjar bli mer sammansvetsade och då blir det här en stor organism med 
närmare 70 avdelningar” - Utbildningsföretaget 
 
Utifrån observationerna framgick gemenskap genom att alla värdföretag har utformat 
loungeytor i lokalerna där användarna antingen arbetade eller åt lunch sida vid sida. Vid 
observationerna fick vi som forskare även bli en del av gemenskapen inom coworking både 
från användarna och värdarnas sida. Värdarna bjöd in oss på events och användarna bjöd in till 
samtal om deras verksamheter. Detta verifierar det respondenterna framhöll under intervjuer 
angående att gemenskap och sociala interaktioner är motiv till coworking. 

Pris 
Priset på coworkingkontoret är ett motiv som framgår av industriföretaget, mediaföretaget och 
juridikföretaget. Mediaföretaget menar att det överkomliga priset för ett loungemedlemskap på 
det coworkingkontor de använder är ett motiv till att använda coworking. Mediaföretaget lyfter 
fram att de blev förvånade över hur billigt det var att skaffa ett medlemskap på The park. Även 
juridikföretaget menar att coworking passar bolaget budgetmässigt eftersom ett eget kontor 
tenderar att bli för dyrt och begränsande. Däremot upplever juridikföretaget att coworking är 
dyrt i sig och att det är en nackdel att kostnaderna för kontoret inte kan anpassas efter det 
faktiska nyttjandet av kontoret. Företaget upplever det däremot fortfarande vara ett motiv att 
sitta på ett coworkingkontor över ett traditionellt kontor då det skulle innebära en för hög fast 
kostnad för ett litet bolag. Detta är även ett motiv som industriföretaget lyfter fram till varför 
de valde ett coworkingkontor framför ett traditionellt kontor. Coworking var ett 
kostnadseffektivt alternativt för industriföretaget. 

“Vi var intresserade av något som var hyfsat budgetmässigt. Egna kontor tenderar att bli rätt 
dyra” - Industriföretaget 

Tillväxt 
Tillväxt är ett motiv som återfinns för juridikföretaget, It-företaget och 
kommunikationsföretaget till deltagande i coworking. Kommunikationsföretaget beskriver att 
de inte har som mål att vara en eller bli en gigantisk kommunikationsbyrå men att växa till att 
bli några eller någon mer anställd än vad de är idag. Detta hoppas de att de kan göra på Creative 
House då det finns rätt förutsättningar inom kontorets väggar till att expandera.  
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“Det är också relativt stor efterfrågan på lite större rum, som för oss visar att då går det bra 
här och att företaget växer” - Kommunikationsföretaget 

Kommunikationsföretaget hoppas då på att kunna vara kvar på kontoret men om de inte får 
plats kan det bli dags att se sig om efter ett eget kontor på längre sikt.  Juridikföretaget, som 
riktar sig till andra företag, menar att alla användare inom kontoret är en potentiellt ny kund 
vilket kan leda till att företaget växer. Företaget belyser att de idag inte har växt i finansiella 
termer men ur ett marknadsföringsperspektiv har de definitivt växt vilket på sikt kan generera 
finansiell tillväxt. Detta genom att andra användare har pratat med ytterligare användare och 
genom det spridit ordet om juridikföretagets verksamhet. Juridikföretaget menar även att 
coworking leder till att bolaget kan växa genom att dra nytta av resurser som det annars inte 
funnits tillgång till. It-företaget belyser att de fått in faktiska pengar och ökat sin omsättning 
genom att sitta på ett coworkingkontor. It-företaget menar att företag som använder coworking 
många gånger växer ur ytan och får skaffa ett eget kontor. 

“Businessen är att växa ur businessen. Det går så bra här inne så tillslut blir du för stor för att 
sitta här och då måste du ha ditt eget kontor” - It-företaget 

Produktivitet 
Industriföretaget och kommunikationsföretaget lyfter fram produktivitet som ett motiv. Båda 
dessa företag har tidigare arbetat på eget håll antingen som entreprenör eller ensamma från ett 
större företag. De menar att detta kan innebära mycket ensamarbete antingen hemma, i en 
hotellobby eller på ett café och att fokus då lätt kan hamna på annat. Jämfört med att arbeta 
hemma, som många entreprenörer och nystartade företag gör till en början, är coworking mer 
produktivt och ger en högre grad av disciplin för användarföretaget, menar industriföretaget. 

“När vi letade efter en lokal så satt vi både mycket hemma och i hotellobbys. Men jag känner 
att jag är mer produktiv när jag har lugn och ro omkring mig. Och hemma är det svårt att 
komma ur pyjamasen”- Industriföretaget 

Industriföretaget lyfter fram att produktiviteten ökar då de har lugn och ro runt omkring och 
detta är även anledning till valet att sitta i en avskild yta inom coworkingkontoret. 
Kommunikationsföretaget ser produktivitet som en anledning till att använda coworking då det 
i vissa fall går fortare att lägga ut ett uppdrag eller projekt på någon annan i huset jämfört med 
om företaget skulle göra det själv. Detta kan även kopplas an till motivet att det finns 
tillgänglighet till andra bolag inom coworkingkontoret. Genom detta kan 
kommunikationsföretaget även ge andra företag i huset möjlighet att ta sig an nya uppdrag. 
Kommunikationsföretaget menar att detta även är ett sätt att få en bild hur andra företag tar sig 
an uppdrag och inför framtiden kunna rekommendera det andra företaget om de anser att det 
andra bolaget gjort ett bra arbete. Detta är ett sätt att stärka legitimiteten och säkerheten för 
kommunikationsföretaget själva genom att rekommendera det andra bolaget då de vet att det 
arbete som de utför är bra. Det bidrar även till att arbetet blir gjort snabbare än om de själva 
skulle ta sig an uppgiften som inte besitter samma erfarenheter.  
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Nätverk 
Nätverk är ett motiv som finns hos samtliga användare. Mediaföretaget menar att affärer skapas 
genom att träffa människor och inom ett coworkingkontor träffas många företag automatiskt. 
Mediaföretaget lyfter fram exemplet att de funnit en av sina största samarbetspartners i kön till 
kaffeautomaten. Utöver detta kunde mediaföretaget genom ett betydligt effektivare och enklare 
tillvägagångssätt nå ut direkt till kunder som annars hade krävt mycket mer marknadsföring för 
att nå.  
  
“Här träffade jag grymma kreatörer som kunde hjälpa mig hitta nya kunder”- Mediaföretaget 
  
Ovanstående citat beskriver att mediaföretaget funnit både samarbetspartners och kunder 
genom nätverket på kontoret. Under våra observationer iakttog vi hur krockar mellan företag 
uppstod automatisk på The Park. Medan vi satt i loungeytan såg vi hur flera företag småpratade 
med varandra både vid skrivbord och även intill ytan runt kaffeautomaten. Även i kön till det 
lilla caféet som fanns i anslutning till receptionen uppstod krockar i form av att användare 
började prata med varandra.    
 
Utbildningsföretaget belyser att de flyttade till coworkingföretaget för att de inte hade någon 
kontakt med sina kunder vilket de får här, exempelvis har de en stor kund som sitter på andra 
sidan gatan vilket är väldigt smidigt och det gör att nätverket kan utvecklas ytterligare. De 
belyser även att det inom nätverket finns företag som kan hjälpa till med olika tjänster och att 
utbyten av tjänster uppstår. Under observationerna på myOffice kan ytterligare en aspekt av 
nätverk lyftas som inte utbildningsföretaget lyfter fram vilket var att nätverkande kan ske även 
med personer eller företag som inte är kunder. Detta fick vi erfara själva då användare kom 
fram till oss för att fråga vad vi gjorde vilket även gjorde att vi fick veta mer om dem och deras 
verksamhet.  

Juridikföretaget belyser att det via coworking har öppnats dörrar för dem att ingå i ett större 
nätverk. Juridikföretaget upplever detta som positivt då de inte varit etablerade i Örebro under 
en lång tid. Genom nätverket på kontoret kan dessa begränsningar överskridas och kontakter 
knytas i närområdet. Ytterligare motiv inom nätverket handlar om de möjligheter som uppstår 
då företag krockar med varandra, vilket lyfts fram av It-företaget. 
  
“Att springa in i massa företag är guld värt. Jag har fått massa nya jobb bara genom att sitta 
här” - It-företaget 
  
Industriföretaget menar att det är givande att det finns en stor bredd av användare och att det 
inte enbart är nystartade företag eller en speciell bransch som tar över. Industriföretaget menar 
att det kan vara svårt att veta vilken bransch ett visst företag tillhör, vilket är en bra ingång till 
att inleda en konversation med någon. Under vårt deltagande på nätverksfrukosten på Helio 
kunde vi observera hur detta utspelade sig i verkligheten och verifierar det respondenten lyfter 
fram. Industriföretaget deltog i denna frukost och det var även genom eventet som vi fick 
kontakt med denna användare vilket visar ett intresse av att nätverka med nya personer. Under 
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frukosten fick samtliga deltagande företag presentera sig själva och vad de arbetar med, vilket 
även det främjar nätverket. 
 
Kommunikationsföretaget lyfter fram att det är positivt att Creative House har events för 
externa besökare vilket leder till att dessa bolag utifrån kan uppmärksamma 
kommunikationsföretagets logga på dörren. Kommunikationsföretaget menar att detta ur ett 
marknadsföringsperspektiv kan bredda deras nätverk. 
  
Samarbete 
Samarbete lyfts fram som motiv av mediaföretaget, It-företaget, juridikföretaget, 
utbildningsföretaget samt kommunikationsföretaget. It-bolaget menar att det trots att många 
bolag med liknande verksamheter befinner sig på kontoret, upplevs ingen konkurrens finnas. 

“Jag upplever inte någon konkurrens inom coworking, snarare tvärtom, att vi samarbetar 
- It-företaget 
  
I likhet med It-företaget belyser kommunikationsföretaget att samarbeten kan uppstå vid 
kaffemaskinen genom att enbart påbörja en konversation. Kommunikationsföretaget är även 
noga med att undersöka om det finns något företag på Creative House som kan hjälpa deras 
företag framför att leta externa samarbetspartners. Om de däremot behöver leta försöker de då 
vända sig till Örebroregionen. Då de skulle skapa företagslogga frågade de ett annat bolag på 
kontoret om hjälp och blev mycket nöjda med resultatet. Detta ledde till att de senare kunde 
känna sig säkra med att dels rekommendera detta företag till andra men även använda för hjälp 
med deras egna större kunder. 

“Det är samarbete på bra grunder, inte liksom konkurrens, utan ett bra samarbete och utbyte 
av erfarenheter” - Kommunikationsföretaget 

Kommunikationsföretaget menar även att ett lyckat samarbete handlar om att företagen 
kommer överens på flera plan och att det finns både affärsmässiga och sociala former av detta. 
Finns båda dessa kan ett bra samarbete uppstå. Utbildningsföretaget framhäver att coworking 
lett till att bolaget gått samman med andra bolag och skapat samarbeten på kontoret. 
Utbildningsföretaget uppfattar coworking som ett “mikrogig”, vilket de förklarar som att 
samarbeten uppstår och att de blir externa kollegor med personer från andra företag. Samarbetet 
består enligt utbildningsföretaget i stor utsträckning av att leta och hitta både samarbetspartners 
och kunder åt varandra. Utbildningsföretaget ger exempel på att de samarbetar med ett It-bolag 
och att det har skett utbyten som både gynnar utbildningsföretaget direkt och indirekt. Ett sådant 
exempel är när utbildningsföretaget agerade bollplank till ett annat bolag som det sen gick 
väldigt bra för och i utbyte fick dem ett antal mentortimmar av utbildningsföretaget. 
Utbildningsföretaget framhåller att ett coworkingkontor är en stor arbetsmarknadsplats där 
företag samarbetar eller helt enkelt slår ihop sina verksamheter. Efter att förtroende uppstår och 
företagen börjar lita på varandra kan de forma varandra till att bli ännu bättre och i slutändan 
kan det bli att tio företag samarbetar med varandra.  
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“Mitt mål både som företagare, entreprenör och människa är mer samarbeten och 
samverkansprojekt, både mellan människor här, externt och globalt” - Utbildningsföretaget 

För juridikföretaget är samarbete ett motiv för att andra företag är medvetna om att de kan 
komma och fråga om hjälp om de har frågor som gör juridik. Detta trots att de kanske inte 
arbetar direkt med varandra men att som en följd av att företagen delar kontor kan dela med sig 
och samarbeta med varandra. Vidare lyfter mediaföretaget fram att användarföretag på 
coworkingkontor har många praktiska behov av tjänster som exempelvis krav på 
momsredovisning, betalning av arbetsgivaravgifter och löner. Då alla företag behöver dessa 
tjänster eller kunskaper om det området är ett motiv att kunna samarbeta för att få tillgång till 
dessa tjänster. Detta kan antingen ske via att ta in externa parter eller samarbeta med företag 
som arbetar med just detta internt på coworkingkontoret.  

Kunskap- och idéutbyten 
Motivet kunskap- och idéutbyten framgår av samtliga användare. Juridikföretaget menar att de 
flesta som använder coworkingkontoret är eller har varit egenföretagare vilket innebär att man 
kan utbyta erfarenheter och lära av varandra samt bolla idéer. Detta upplever juridikföretaget 
vara extra värdefullt inför situationer som man inte har varit i tidigare. Även 
utbildningsföretaget menar att fördelen med coworking är att andra företag kan agera bollplank 
för att få kunskaper kring sådant som företaget själva inte har kompetenser kring. Vidare menar 
utbildningsföretaget att coworking även bidrar till utbyten av perspektiv och lärdomar och att 
man kan få upp ögonen för något helt annat och nytt vilket är positivt.  
 
“Man är duktig på att använda de personer som är här som bollplank. Det blir naturligt och 
det finns alltid någon som har rätt expertis, vad det än gäller” - Utbildningsföretaget 
 
Under de gjorda observationerna på myOffice kunde detta verifieras genom att då vi befann oss 
i loungeutrymmet, kom användare fram och diskuterade diverse saker som gav oss själva nya 
idéer och kunskaper. Vidare är möjligheten till bollplank och att kunna diskutera utmaningar 
en aspekt som även mediaföretaget tycker är viktig. 
  
“Att kunna teama upp och utbyta idéer med företag med samma utmaningar ger väldigt mycket. 
Annars, hur många entreprenörer känner man i vanliga fall? - Mediaföretaget 
  
Kommunikationsföretaget lyfter fram aspekten av att det sitter andra liknande företag på 
Creative House som har liknande kunskaper som dem vilket var ett motiv för dem att välja just 
Creative House som ett coworkingkontor för dem. Industriföretaget belyser hur fördelaktigt 
och värdefullt det är att kunna prata med personer som har helt andra företag men som man 
ändå kan dela erfarenheter och som man kan få nya perspektiv ifrån. It-företaget belyser att 
grundidén för dem med coworking är att interagera med andra för att lära av varandra och dela 
erfarenheter och kunskaper.  

 
 



	 45	

Legitimitet  
Av empiriinsamlingen framkom att coworkingkontoret bidrar till legitimitetsskapande för 
användarföretag. Motivet legitimitet framgår av kommunikationsföretaget, mediaföretaget, It-
företaget och utbildningsföretag. Kommunikationsföretaget menar att bara det faktum att de är 
en del av Creative House blivit en skjuts framåt för företaget. 
 
“Man får lite bättre status. Sen tror inte jag det spelar någon roll att man sitter i Creative 
House eller i något annat av de här business communitiesen men just att man inte bara sitter 
hemma i sin källare skapar ett seriöst intryck” - Kommunikationsföretaget 
 
Kommunikationsföretaget menar, i linje med mediaföretaget, att det skapar trovärdighet att vara 
en del av ett coworkingkontor jämfört med att behöva säga till intressenter att företaget i fråga 
har sitt kontor hemma. Mediaföretaget menar att medlemskapet på The Park ger viktiga fördelar 
som en attraktiv adress och tillgång till reception och seriösa mötesrum att bjuda in kunder till.  
 
“Att ha en adress i Vasastan blir en väldigt stor skillnad mot att sitta hemma” - 
Mediaföretaget 
 
It-företaget lyfter fram ytterligare en aspekt av legitimitet vilken är att enbart mogna och seriösa 
företag sitter på coworkingkontoret. Detta innebär att de själva som leverantör kan förvänta sig 
att fakturan de ställer ut blir betald och att företaget antagligen finns kvar nästa vecka. Liknande 
motiv visar kommunikationsföretaget även på då de belyser att det säger en del om ett företag 
att ha möjligheten att sitta på ett coworkingkontor. För att ha råd med det har företaget 
antagligen någon form av kundbas vilket ökar legitimiteten och säkerheten för andra företag att 
anlita dem. Det visar även att de själva inte är i uppstartsfasen med sitt företag längre utan har 
tillräckligt med kapital för att betala ett medlemskap på ett coworkingkontor. 
Utbildningsföretaget menar utöver detta att de kan använda kontoret som ett sätt att boka in 
möten eftersom många är nyfikna på konceptet coworking. Detta kan bidra till att företaget får 
till möten med företag som annars inte hade valt att komma på ett möte.  
 
Service 
Service är ett motiv som förekommer hos industriföretaget och mediaföretaget. För 
industriföretaget består motivet service av att värdar erbjuder service som underlättar vardagen 
medan mediaföretaget menar att värdar tar väl hand om företagets kunder och bemöter dem på 
ett proffsigt sätt, vilket de inte skulle kunna ha möjlighet till att ha om de inte hade nyttjat ett 
coworkingkontor. 

“Det är skönt att ha markservice om lampor eller skrivare inte funkar får man hjälp med det. 
Sånt har vi inte tid att rodda själva” - Industriföretaget 
 
Under våra observationer på The Park upplevde vi, i likhet med det mediaföretaget berättar, att 
vi som gäster blev trevligt bemötta av kontorets värdar. Vi fick intrycket av att det fanns god 
service på coworkingkontoret. Vidare kunde vi av de gjorda observationerna på samtliga 
företag konstatera att värdarna kunde tillhanda service till användarna och att det även nyttjades 
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på samtliga coworkingkontor. Detta trots att alla användare inte har service som ett uttalat 
motiv. Under observationen på myOffice fick vi ett trevligt bemötande i deras reception och 
under de två besöken som gjordes där kunde vi göra iakttagelser av att användare kom till 
receptionen och frågade efter diverse tjänster. Det var alltifrån att låna ett verktyg till att köpa 
fika till ett kundmöte.  
 
Flexibilitet 
Flexibilitet är ett motiv som lyfts fram av industriföretaget, juridikföretaget och 
utbildningsföretaget. Utbildningsföretaget menar att flexibla coworkingkontrakt skapar en 
känsla av att inte vara låst till någonting. Ett traditionellt kontor har ofta långa hyrestider vilket 
antingen kan innebära för höga hyreskostnader i relation till intäkter, eller tvärtom att kontoret 
begränsar företaget från att expandera. Utbildningsföretaget belyser även att det är viktigt för 
dem att det finns flexibilitet inom kontoret och att det finns möjlighet att byta över till en annan 
form av medlemskap efter en viss period om det skulle uppstå behov för detta.  

“Det handlar både om att vara flexibel och att inte vara låst. Vi har till exempel flyttat från 
labb till studio. Det har varit möjligt att vara flexibel” - Utbildningsföretaget 

Både juridikföretaget och utbildningsföretaget menar att kort uppsägningstid är en anledning 
för bolaget att välja coworking. Juridikföretaget lyfter även fram att kunna använda utrymmen 
under dygnets alla timmar om önskas med argument som att det är skönt att kunna skriva ut ett 
papper eller liknande sent på kvällen om det måste postas tidigt dagen efter. 

“Jag kan komma och gå när jag vill så det är skönt att det är flexibelt och öppet dygnet runt” 
- Juridikföretaget 

Industriföretaget är endast två medarbetare som är placerade i Stockholm och menar att de inte 
med säkerhet vet exakt hur framtiden för dem inom företaget kommer se ut. Detta bidrar till att 
flexibilitet är centralt för bolaget i valet av kontor. Coworking innebär kortare uppsägningstid 
jämfört med på ett traditionellt kontor, vilket industriföretaget lyfter fram som en fördel. Då 
industriföretaget sitter i ett eget kontor inom coworkingkontoret och inte i en öppen yta, menar 
de att det är skönt att vara flexibla och själva kunna välja hur sociala de vill vara. 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet förekommer som ett motiv av It-företaget, kommunikationsföretaget, 
industriföretaget samt utbildningsföretaget. It-företaget och industriföretaget menar att 
tillgängligheten är viktig då de vill ha en centralt belägen adress i Stockholm. It-företaget 
betonar även att det är praktiskt att ha allt på ett och samma ställe och slippa ta sig ut på stan 
för lunch eller möten, vilket i sin tur sparar tid.  
 
Under besöket på United Spaces var det första vi möttes av en stor reception som var integrerad 
med bar och restaurang. Detta låg i nära anslutning till loungeutrymmet som liknade en 
hotellobby, vilken var full av användare som antingen arbetade eller tog en kaffe i baren. Detta 
skapade en känsla av att allting fanns på samma plats och att flera aktiviteter pågick samtidigt. 



	 47	

Observationen kan knytas an till att It-företaget berättade att coworking är praktiskt genom att 
allt finns på samma ställe.  

Utbildningsföretaget och kommunikationsföretaget belyser en annan aspekt av tillgänglighet 
genom att tillgängligheten till andra företag på kontoret är viktig för dem. Ett av 
utbildningsföretagets främsta motiv till coworking är möjligheten att komma närmare sina 
kunder eftersom många av bolagets kunder fanns på kontoret. Tillgängligheten till 
samarbetspartners lyfts fram av kommunikationsföretaget genom nedanstående citat.  

“Vi försöker först och främst samarbeta med folk i huset för det är smidigt, nästa steg 
Örebroområdet” - Kommunikationsföretaget 

Creative House har förutom kontoret även en yta belägen centralt i Örebro som kan vara 
praktisk att utnyttja om företag behöver träffa kunder som kommer från andra städer eller 
liknande, detta ökar tillgängligheten för möten mellan företag. Detta menar 
kommunikationsföretaget är av betydelse för deras företag.  

Materiella resurser  
Nyttjandet av materiella resurser på kontoret är ett motiv som framkommit av juridikföretaget, 
utbildningsföretaget kommunikationsföretaget, It-företaget och industriföretaget. 
Juridikföretaget, utbildningsföretaget, It-företaget och kommunikationsföretaget menar att 
tillgång till skrivare och scanner är en materiell resurs de använder på coworkingkontoret. 
Utbildningsföretaget lyfter fram att de använder konferensrum, allmänna ytor, skrivare och 
restaurang som de mest framträdande. Kommunikationsföretaget belyser även de tillgången till 
ytor som konferensrum som ett motiv för att underlätta vardagen. 

“Vi får använda konferensrummen, det är ett stort plus om man ska ha ett Skypemöte eller 
något. Nu delar ju vi rum men det är fantastiskt bra om det är en av oss ska ha möte så kan den 
gå ut och ta det” - Kommunikationsföretaget 

Industriföretaget berättar att de har mycket sekretessbelagda dokument på sitt kontor som de 
vill kunna lämna framme på skrivbordet. Därav är ett eget kontor en viktig materiell resurs 
genom möjligheten att kunna stänga en dörr och låsa om sig. De belyser även i likhet med 
utbildningsföretaget tillgång till konferensrum och skrivare som viktiga materiella aspekter. 
Juridikföretaget lyfter även fram aspekten att coworkingkontoret är fint utformat, vilket leder 
till större inspiration i arbetet. Materiella resurser i form av trivsam inredning är stor skillnad 
mot att arbeta hemifrån, menar juridikföretaget. Juridikföretaget lyfter fram coworking som ett 
modernt arbetssätt genom att det finns en hög standard på kontoret som ett motiv. 

“Jobbar man på ett coworking space så får man plötsligt jättefina kontorsutrymmen och det 
ger så mycket mer att man kan växa i sin roll som egenföretagare utan att själv ha resursen i 
form av en egen lokal” – Juridikföretaget  
 
Under våra observationer på coworkingkontoren såg vi hur användarföretag nyttjar de 
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materiella resurserna i stor utsträckning. Av det som kunde observeras var det främst 
loungeytorna och telefon- och konferensrum i syfte att kunna komma undan och prata ostört 
som nyttjades.  

Atmosfär 
Atmosfär som ett motiv som framgår av samtliga användarföretag med undantag för 
industriföretaget. It-företaget menar att miljön på kontoret ger en känsla av trivsel och att den 
avslappnade stämningen och vardagsrumskänslan har positiv inverkan på företaget. Även 
juridikföretaget menar att det finns en “hemmakänsla” på kontoret som skapar en känsla av att 
man kan slappna av. Kommunikationsföretaget belyser även att de tycker det är väldigt trevligt 
och inspirerande att sitta på ett coworkingkontor. 

“Efter att ha jobbat många år på stora företag kände jag vad kul att jobba på ett ställe där det 
ändå är framåtanda och go bland användarna” - Kommunikationsföretaget 

Mediaföretaget belyser att den miljö företaget befinner sig i kan vara viktigare än företagets 
affärsidé. Detta genom att en inspirerande miljö är avgörande för företagets verksamhet. I likhet 
med It-företag och juridikföretaget menar mediaföretaget att det uppstår en känsla av att man 
vill ta hand om ytan på samma sätt som sitt eget hem. Mediaföretaget belyser även att detta är 
en ömsesidig känsla från de andra användarna i form av att man aldrig behöver vara orolig för 
att det ska vara stökigt när de kommer in i ett rum med en kund exempelvis. 

“Jag behöver aldrig vara orolig när jag går till ett konferensrum att det ska se dåligt ut. Det 
tror jag definierar ett coworking space, att man tar hand om platsen på ett helt annat sätt. Det 
här är mer än en yta och en plats att sitta. Det här ser man som sitt eget hem och man skräpar 
inte ned i sitt eget hem” - Mediaföretaget 

4.2 Värdar 
 
Sociala interaktioner 
Sociala interaktioner är ett motiv som framkommer av Helio, United Spaces och Creative 
house. Sociala interaktioner sker mellan användarföretag samt mellan användarföretag och 
värdföretag är ett motiv till coworking som framgår hos samtliga värdar. I fallet Helio belyser 
företaget vikten av sociala möten och interaktion mellan företagen på kontoret. De belyser även 
vikten av att se varje användarföretag för sig för att kunna främja sociala interaktioner. Detta 
genom att skapa personliga relationer med sina användare. Helio menar vidare att de drivs av 
möten mellan människor och att den sociala interaktionen mellan företag på kontoret utgör 
grunden för coworking. 
  
“Vi tror inte på att man ska dra för gardiner eller låsa in sig. Sociala interaktioner ska kunna 
ske mellan värdar och användare och användare och användare” - Helio 
  
Creative House lyfter fram att kontoret ska fungera som en naturlig mötesplats där sociala 
interaktioner uppstår genom att både de interna användarna möter varandra men även att 
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externa parter kan interagera med användarna. Creative House menar att möten mellan företag 
kan leda till att spännande relationer och krockar uppstår och bjuder därav in alltifrån 
universitet, kommunen och privat bolag. Även myOffice och United Spaces vill skapa naturliga 
mötesplatser med ett utbud aktiviteter som främjar interaktion. United Spaces vill att sociala 
interaktioner ska ske organiskt på kontoret och att den fundamentala idén för dem med att driva 
coworking är att användarna ska interagera med varandra.  
  
“Den rent visionära idén är att kunna bidra till en mer öppen och framåtlutad värld och att 
olika typer av människor ska mötas och bygga relationer och göra affärer tillsammans” 
- United Spaces 
 
Gemenskap 
Gemenskap är ett motiv som lyfts fram av Helio och Creative House. Helio menar att det är 
människor som gör en plats och vill därför bygga en gemenskap tillsammans med företagen på 
kontoret. Detta verifierades av våra observationer på företaget då vi befann oss i kontorets 
reception och såg hur det fanns en samhörighet mellan värdar och användare samt användare 
emellan. Helio upplevdes som ett stort företag med många olika avdelningar snarare än ett 
kontor med många olika företag.  
 
“Helio tror att det är människor som gör en plats, att man bygger något tillsammans” - Helio 
 
Creative House vill skapa en känsla av gemenskap och tillhörighet genom att samordna 
aktiviteter för användare. Dessa aktiviteter är exempelvis after works vilket gör att användarna 
kan känna att de blir en del av ett gäng. Våra observationer kunde verifiera att värdarna arbetar 
för gemenskap genom att arbeta tillsammans då vi under intervjun med dem fick se hur de 
förberedda för ett event. Det upplevdes inte finnas någon hierarki och att värdarna arbetar på 
samma sätt som de önskar att deras användare ska göra, på ett öppet sätt som främjar 
gemenskap. Även Helio lyfte fram att de inte har någon hierarki på företaget utan att alla är på 
samma nivå.   
 
Lönsamhet 
Lönsamhet är ett motiv som framgår av Helio och United Spaces. United Spaces menar att det 
finns en stor lönsamhet inom coworkingkonceptet och att ett fullbelagt kontor innebär ett 
positivt finansiellt resultat.  
 
“Det är ju en otrolig lönsamhet i ett coworkingkoncept. Det gör vi nu, när det är fullt hus, är 
ju väldigt lönsamt” - United Spaces 
 
Helio lyfter fram lönsamhet som ett motiv då de valt att ta in företag som inte är i den nystartade 
fasen av företagandet längre utan är lite mer etablerade. Detta leder till att de kan höja 
medlemsavgifterna något jämfört med andra. Avgiften ska i sin tur innebära en marginal som 
genererar vinst. 
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Tillväxt 
I denna studie framgår motivet tillväxt av United Spaces, The Park, myOffice och Creative 
House. Samtliga av dessa värdföretag beskriver att de befinner sig i en fas som består av tillväxt 
på en marknad med hög efterfrågan. United Spaces berättar att de i början av året blev uppköpta 
av fastighetsbolaget Castellum, vilket visar att även stora fastighetsbolag ser att det finns 
tillväxtpotential på coworkingmarknaden. 

“I min värld borde tillväxt vara det viktigaste för oss då den här branschen växer just nu, alla 
växer” - United Spaces 

The Park har precis öppnat ett tredje kontor i Stockholm och menar att de hela tiden utvecklas 
framåt och växer organiskt efter behov. De har som målsättning att öppna fler kontor och skapa 
ett ekosystem inom The Park. Detta lyfts även fram av Creative House som vill öppna fler 
kontor i olika delar av Sveriges mindre städer. myOffice har i likhet med dessa 
expansionsplaner sikte på att växa och öppna i fler mellanstora städer utöver Örebro. 
 
Nätverk 
Nätverk är ett motiv som framgått hos samtliga värdföretag i studien. The Park menar att bygga 
ett stort nätverk är grunden till att företaget bildades. The Park belyser att om de behöver en 
viss typ av tjänst undersöker de alltid vilka möjligheter som finns inom kontoret och 
användarnas kunskaper innan de outsourcar ett uppdrag. Genom det menar The Park att de har 
en stöttande roll gentemot bolag och projekt inom nätverket på kontoret. The Park vill att 
externa parter ska se värdet i att samarbeta med dem genom att exempelvis hålla föreläsningar 
på kontoret. Det nätverk som finns på The Park ska vara så spännande att externa företag får ett 
stort värde av att vara på plats och träffa användarna. 

“Nätverket som finns under vårt tak är så pass värdefullt, det är det stora värdet i The Park” - 
The Park  
                                                                                                                                   
The Park berättar att det ofta händer att användare kommer till dem och frågar efter en viss typ 
av tjänst de skulle behöva. Utefter det kan The Park koppla ihop användare med användare. 
Sammankoppling av företag är något som The Park belyser är något som de eftersträvar att göra 
och i fortsättningen även förenkla ytterligare. Även Creative House vill kunna koppla ihop 
användare med varandra inom nätverket. De menar även att de själva vill vara en del av det 
nätverk som finns inom kontorets väggar. Creative House som menar att både de själva som 
värdar och deras användare har behov av en miljö som främjar nätverkande. Creative House 
vill vara mer än ett vanligt kontorshotell och främjar därför nätverkande mellan olika företag 
och branscher på kontoret. De menar att nätverket som finns på Creative house består av 100 
olika bolag som träffas kontinuerligt genom det uppstår starka relationer. Likt The Park 
grundades även Creative House i att värdarna ville skapa ett spännande nätverk som även de 
själva kunde ingå i.  
 



	 51	

“Användarna vill ha en lokal och det kan du ju få i vilket kontorshotell som helst. Man kan ju 
hyra en billig källarlokal men just det här nätverket och att det görs mycket affärer är svårt att 
hitta”- Creative House 
 
myOffice hade till en början en idé om att skapa ett kontorshotell men som sedan utvecklades 
till att skapa ett coworkingkontor av anledningen att främja nätverkande mellan företag. Genom 
att placera olika användarföretag tillsammans menar myOffice att de inte behöver dra i olika 
trådar för att företag ska mötas utan att företagen gör detta på egen hand och nätverkar.  
 
“Det har blivit dynamiskt här så man gör ju väldigt mycket affärer inhouse. Det är det bästa vi 
kan uppnå, utan att vi värdar på myOffice behöver dra i allt och påverka” - myOffice 
  
Helio startade med It-bolag som ville sitta tillsammans och forma ett nätverk. Idag är kontoren 
inte avgränsade till enbart It-bolag, men att forma ett nätverk är fortfarande en central del inom 
Helio. Att krockar sker mellan företag och branscher på Helio är något som lyfts fram som en 
stor fördel och en följd av att det finns en stor spridning av användare. Under de 
kontorsvisningar som hålls med potentiella användare stämmer Helio av att det är ett företag 
som passar in i miljön, de menar att alla intresserade företag nämligen inte gör det. Att scanna 
av potentiella användare är viktigt, eftersom Helio menar att det viktigaste de har är de 600 
användare som arbetar där idag och därför måste nya användare passa in i detta nätverket. 
Exempelvis väljer Helio aktivt ut de företag som ska bli användare och som de anser passa in i 
det nätverk som i dagsläget finns på kontoret. Helio berättade även att de ibland kontaktar 
företag som de önskar ska bli användare på kontoret för att skapa ett spännande nätverk. Helio 
belyser dock att det ibland kan vara svårt att få användarföretag att bidra till nätverket. De 
menar att det finns värdföretag som inte utnyttjar tillgångarna eller värdet inom nätverket.  
 
Helio menar att deras koncept bygger på att utveckla nätverket inom kontoret. Helio menar 
även att en mix av företag och branscher är viktig för nätverkets skull. De hade kunnat fyllas 
med enbart bank och finansföretag på alla ytor men detta är inte fallet eftersom målet är att få 
in mer kultur och olikheter eftersom det bidrar till ett mer spännande nätverk. Helio berättar att 
två användare med helt skilda affärsidéer tillsammans identifierade ett behov på marknaden 
som de kunde tillgodose genom att kombinera resurser i ett gemensamt projekt.  
 
“Du behöver inte googla reklambyrå, du sitter här och har tillgång till tio stycken som är hur 
bra som helst” - Helio 
                                                                                                                
Motivet nätverk framgår även från United Spaces. De menar att de vill skapa ett dynamiskt 
nätverk där det går att hitta synergier mellan användare. Även United Spaces menar att många 
användarföretag inom kontoret gått samman och bildat nya företag tillsammans.  
 
Resurseffektivitet 
Värdföretagen United Spaces, The Park och myOffice återger motiv som berör effektivt 
resursutnyttjande. United Spaces startade med att grundaren hade tillgång till ett kontor med 
outnyttjad yta som då hyrdes ut till andra företag. Idén var att hyra ut plats till inspirerande 
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bolag som kunde arbeta tillsammans och därigenom kombinera yta med människor som kunde 
bidra till mer än att bara fylla ut platsen. Detta i syfte att matcha utrymmet med att bygga ett 
spännande nätverk de själva ville vara en del av. Även grundaren av The Park hyrde ut 
outnyttjade kontorsplatser till bolag som upplevdes intressanta i syfte att skapa ett nätverk av 
bolag grundaren själv ville omge sig med. Ur detta växte sedan coworking fram. 
Fortsättningsvis menar även Creative House att idén till kontoret startade i att grundarna hade 
för mycket outnyttjad yta själva som de ville göra något spännande med. Detta knyter an till 
aspekten outnyttjad yta och viljan att dela denna med andra bolag kopplas till motivet 
resurseffektivitet. United Spaces, The Park och Creative House ville utnyttja överbliven yta 
mer resurseffektivt och därigenom utnyttja kontoren till sin maximala kapacitet genom att 
bygga ett värdefullt nätverk.   
 
Förutom effektivt resursutnyttjande av yta framkom även gemensamt nyttjande av andra fysiska 
resurser. Creative House menar att de möjliggör delande av materiella resurser som skrivare 
och annan teknisk infrastruktur. Creative House menar att det känns uppdaterat att dela på 
resurser mellan bolag. Delning av resurser är enligt Creative House resursfördelningsmässigt 
smart. Hade alla bolag på kontoret behövt köpa en skrivare hade det inneburit slöseri av resurser 
på flera plan.  
 
United Spaces menar att coworkingbolag är en stor del i delningsekonomi genom att skapa ett 
större delande av resurser. United Spaces lyfter fram att den rådande kontorsbristen i Stockholm 
kan lösas genom mer effektivt nyttjande av kontorsyta. Vidare berättar United Spaces att det 
händer att de kontaktas av stora företag som vill ha hjälp med att effektivisera yta. United 
Spaces menar att coworking ur denna aspekt kan innebära mer effektivt nyttjande av energi, 
vatten och el jämfört med ett traditionellt kontor.  

“Traditionellt sett är ett kontor är typ 15 till 20 kvadratmeter per person, här är vi nere på tre” 
- United Spaces 
 
The Park menar att resurseffektivitet är något de alltid kommer tillbaka till. Att hyra ett eget 
kontor innebär ineffektivt resursutnyttjande medan coworking är ett hållbart sätt att arbeta på. 
The Park menar att bolag inte ska behöva sitta uppdelade på egna kontor utan istället dela yta, 
resurser och kunna skaffa samarbetspartners. Detta innebär fördelar som att spara på resurser 
och dela på kostnader. The Park menar vidare att de arbetar för hållbart resursutnyttjande genom 
att exempelvis inte svinna kaffe. The Park lyfter även fram att de i största mån använder de 
resurser som finns bland användarföretagen istället för att outsourca uppdrag. Genom detta 
menar The Park att de har ett dagligt hållbarhetstänk   
 
“Coworking är ju ett väldigt resurseffektivt sätt att arbeta på. Inte många som har sina egna 
kontor. Vi delar kontor och kostnader” - The Park 

Även myOffice menar att de i möjligaste mån arbetar resurseffektivt. Förutom att erbjuda 
delande av yta lyfter de fram att de väger all sallad i salladsbaren, vilket leder till mindre svinn. 
myOffice erbjuder även en elbilspool för sina användare vilket innebär delning av.  
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Öppenhet 
Helio, The Park, Creative House och myOffice lyfter fram motivet öppenhet. Samtliga menar 
att de är öppna för olika typer av användarföretag och vill att alla företag ska känna sig 
välkomna hos dem. Både Helio och The Park menar att öppenhet tillhör bolagens kärnvärden. 
The Park eftersträvar en mix av nystartade företag och mer etablerade bolag från olika 
branscher. Att skapa en bred kultur där det finns oändliga möjligheter för användarna är viktigt. 
Creative House är utöver att de är öppna för att bjuda in företag som inte är användare på 
kontoret öppna för att uppnå en mångfald bland användarna.  
  
“Där är ju mångfalden superviktig också. Vi vill ju ha en mix av både män och kvinnor, 
ursprung och så vidare. Där är det jättekul när det dyker in de personer som tillför liksom”- 
Creative House 
  
myOffice har ingen specifik inriktning på vilka typer av användare de önskar, utan har valt att 
ha en blandning av olika typer av företag. Anledningen till detta är att myOffice eftersträvar en 
dynamisk miljö där affärer kan möjliggöras inom kontoret. Generellt sett menar myOffice att 
det är högt i tak och att det finns en öppenhet bland användarna. 
 
The Park eftersträvar jämställdhet och att det ska vara högt i tak och skapa en känsla av att varje 
användare är sedd och inkluderad. Därmed exkluderar The Park inte heller några former av 
företag utan eftersträvar en mix av nystartade företag och mer etablerade bolag. Att skapa en 
bred kultur där det finns oändliga möjligheter för användarna är viktigt.  
 
För oss är det viktigt att erbjuda öppenhet genom en bred kultur av företag som har hundra 
olika inriktningar, åldrar som skiljer, folk från olika kultur, länder, språk. Här i lokalen kan 
man höra norska, engelska, tyska. Coworking ska handla om att vara i en miljö där det finns 
oändliga möjligheter. - The Park 
 
Öppenheten kan dock begränsas av att vissa av kontoren är fulla och därmed inte har möjlighet 
att ta emot fler användare menar Helio. Helio lyfter fram att de har ett högt söktryck och genom 
det kan de mer selektivt välja vilka användare de anser passa in i mixen av företag. Även 
Creative House menar att det kan ske en viss selektering i vilka de tar in på kontoret och då 
görs en värdering för varje specifik situation.  
 
Samhällsintresse 
Motivet samhällsintresse framgår hos Creative House och Helio. Detta genom att Creative 
House lyfter fram att de vill främja entreprenörskap och start up-kulturen i Örebroregionen. De 
vill möjliggöra att start up-kulturen som idag främst finns i Stockholm även skulle kunna bli 
möjlig i Örebro kommun. Då inte bara i Örebro tätort utan även ute i de mindre kommunerna i 
regionen. Genom detta är målet att lyfta bolag som finns runt om i regionen för att föra dem 
samman och skapa ett stort nätverk och gemenskap som gynnar samhället i stort.  

“Dels är det ju att skapa den här plattformen för de bolag som sitter här, men sen är det ju 
också för att se till att det blir en plattform för hela regionen. Vi har ett tydligt start up-fokus, 
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så vi vill ju se att det här på sikt liksom är mellansveriges hub för start up-bolag” - Creative 
House 

Helio menar att det viktiga inom coworking inte bara handlar om lönsamhet, utan att det finns 
motiv som inte innebär att generera pengar. Helio lyfter fram samhällsorienterade aspekter i 
form av att de vill stötta de bolag som finns i närområdet. Genom att gynna andra aktörer i 
samma stadsdel som kontoren är belägna kan de bidra till en mer levande närmiljö. Helio menar 
att de vill att deras kontor ska spegla den del av staden som kontoret finns i. Helio vill arbeta 
med bolag i närheten och skapa en miljö där stadsdelen blir ännu mer tydlig och där Helio inte 
bara gör sin egen plats utan även att Helio blir en del av stadsdelen.  

Möjliggörande 
Motivet möjliggörande framgår hos samtliga värdföretag och berör aspekter som att skapa 
förutsättningar för bolag inom kontoret att mötas, utvecklas och växa. Värdföretagen menar att 
de strävar efter att göra det möjligt för användare att dra nytta av alla de fördelar som coworking 
kan föra med sig. På en grundläggande nivå möjliggör värdföretagen tillgång till det materiella 
utrymmet och de resurser som finns där. Detta innefattar tillgångar i form av skrivbord och 
skrivare samt sociala utrymmen som eventytor och restauranger. Exempelvis menar United 
Spaces att de möjliggör för användare att få tillgång till hygienfaktorer som wifi och skrivare 
men framförallt möjliggör de tillgång till nätverk och communitybyggande. Helio, The park 
och myOffice belyser att de försöker möjliggöra att användarnas behov tillgodoses men att de 
samtidigt kan behöva säga nej till en del förfrågningar. De menar på att det är de som värdar 
som har den slutgiltiga makten över vad som finns på coworkingkontoret.  
  
United Spaces genomför varje månad tre till fyra events på kontoren med olika format men där 
kunskapsöverföring och idéutbyten är centralt. Ett av dessa event är medlemslunch då 
användare får möjlighet att presentera sin verksamhet för andra användare för att finna 
synergier mellan användare. United Spaces menar att det inom kontorets väggar har uppstått 
flera exempel på att företag går samman och bildar nya företag tillsammans. 
  
“Vi vill ju att möten ska ske organiskt och där har vi på United Spaces ett ansvar att skapa en 
kultur där folk träffas och ge möjligheten och verktygen för att göra det möjligt för dem”- 
United Spaces 
 
Samtliga värdföretag anordnar utbildningar och events för att möjliggöra att användare träffas 
och nätverkar. Helio erbjuder events som exempelvis nätverksfrukost och andra sociala events 
för att skapa möjligheter och tillfällen för användarna att träffas och nätverka. Som användare 
på Helio får företag tillgång till ett nätverk med över 600 människor. 
  
“Medlemskapet är så mycket större än de kvadratmeter som de egentligen hyr. Det är allt 
runtomkring man betalar för” - Helio 
 
Helio menar att det är viktigt att möjliggöra spännande krockar mellan företag och branscher. 
Detta gör de rent konkret genom att dels möjliggöra tillgängligheten till andra bolag och genom 
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att erbjuda medlemskap till en blandning av företag. Helio menar även att de möjliggör att 
sociala interaktioner uppstår genom att de som värdar skapar förutsättningarna för det.  
myOffice belyser i likhet med Helio och United Spaces att de har i uppgift att ge rätt 
förutsättningar för användare att nätverka för att nya affärer ska kunna skapas genom det. Detta 
gör de genom att anordna events och aktiviteter som ska föra samman användare och få dem 
att interagera med varandra. Detta resultat anser myOffice vara det bästa de kan åstadkomma, 
att de som företag inte behöver dra i olika trådar för att företag ska mötas utan att det har skapats 
en sådan miljö och förutsättningar för att företagen gör detta på egen hand och nätverkar. Citatet 
nedan visar de motiv som myOffice önskar uppnå med deras coworkingkontor. 
  
“Vi skapar värde för användarna genom att ge dem förutsättningar att man kan nätverka för 
det är den stora biten” -   myOffice 
                                             
Även Creative House lyfter fram motivet att de vill möjliggöra möten mellan olika företag och 
branscher och att detta även kan innefatta bolag utanför kontoret. Creative House belyser att de 
möjliggör detta genom att inte bara fokusera på de företag som använder kontoret utan även att 
sammanföra dessa bolag med sådana som kan ha någon form av intresse externt. Sedan ett och 
ett halvt år sedan har Creative House erbjudit externa parter att ha event i lokalerna, vilket de 
menar bidrar till att besökare får en bild av vad Creative House och coworking är för något. De 
menar att detta är ett sätt att möjliggöra integrering mellan större bolag utifrån och kontorets 
användare. Creative house vill möjliggöra detta för att skapa krockytor mellan olika aktörer.  
  
Modernt koncept   
Helio, United Spaces, myOffice och The Park återger motivet att coworking är ett modernt 
koncept. Helio menar att coworking ständigt genomgår spännande utvecklingar och att det 
händer mycket på marknaden både i Sverige och internationellt. Genom detta vill Helio 
utveckla nya aspekter av coworking och erbjuda sådant ingen annan gör. Helio belyser att 
framväxten av gig-ekonomi innebär att även coworking kommer växa sig ännu större. Som en 
möjliggörande aktör inom gig-ekonomi är coworking som ett modernt koncept ett motiv för 
värdar. 

The Park, Helio och myOffice belyser att coworking är ett trendigt område att arbeta inom. 
Exempelvis menar The Park att coworking är det trendigaste sättet att arbeta på just nu och att 
det därför är hög efterfrågan på coworking i samband med den rådande kontorsbristen. The 
Park strävar därför efter att ligga i framkant i utvecklingen av sina kontor.  I Stockholm finns 
det många bolag som är i behov av ett kontor och därmed finns det en hög efterfrågan på kontor 
och inte minst coworking.  
 
myOffice menar att det är viktigt att vara lyhörd och lyssna på vad användarna vill ha eftersom 
coworking antagligen inte ser likadant ut idag som om ett år. myOffice menar att coworking 
hela tiden är i förändring. myOffice och Creative House är de enda coworkingföretagen i 
Örebro och de belyser att många i regionen är nyfikna på deras koncept. Creative House menar 
att många externa parter vill höra mer om vad coworking innebär och är intresserade av att 
besöka kontoret för att få en bild av fenomenet genom en visning. Även United Spaces menar 
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att coworking är på allas läppar, men lyfter samtidigt att de coworkingbolag som finns idag 
måste öka sin konkurrenskraft. United Spaces menar att fler aktörer tar sig in på marknaden 
och utmanar de befintliga coworkingföretagen. Det räcker inte längre att bara driva ett 
coworkingkontor utan det måste finnas mer att tillföra, genom helhetslösningar för människor.   

Både United Spaces och Helio talar om hur de ska kunna erbjuda helhetslösningar för sina 
användare för att kunna förbättra deras work life-balance. Dessa tänkta helhetslösningar syftar 
till att underlätta livet för människor och skapa en plats där människor spenderar sin tid i stort 
genom att erbjuda allt ifrån psykologer, förskola, att kunna lämna in sina kläder på kemtvätt 
och beställa mat hem. Att underlätta livet för människor är även något som lyfts fram av 
myOffice genom att  

“Vi har en öppen reception från 8 till 17 och hjälper till att fixa reseförslag bland annat, där 
kan vi erbjuda 30 till 50 procent billigare priser och det blir ju också ett mervärde. Användaren 
tjänar både tid och spar pengar”- myOffice                      
 
Atmosfär 
Utifrån empirin framkommer motivet atmosfär från myOffice, Helio, The Park och Creative 
House. myOffice belyser främst den unika atmosfären i form av att platsen ska ses som en 
attraktiv plats som företag vill spendera tid på. Det ska även vara högt i tak och uppmuntra för 
användare att ha roligt, exempelvis anordnar de buggkurser på lunchen för användarna. Utifrån 
observationen där vi fick delta i denna aktivitet upplevdes atmosfären vara väldigt lättsam och 
präglas av glädje.   
 
“Det gör att man får den naturliga mötesplatsen och det försöker vi skapa så mycket vi kan så 
det blir attraktivt att hänga här” – myOffice 
                                                                                                                                  Helio 
har ett stort fokus på att just inredningen ska hålla hög designfaktor samt standard. Helio menar 
även att kontoret ska vara användarnas andra hem där man är produktiv och effektiv och det 
ska kännas att det är härligt att komma till jobbet. Utifrån de gjorda observationerna lyckas 
Helio med detta då vi upplevde att det dels var liv och rörelse runt omkring oss och en härlig 
atmosfär där alla hälsar på varandra och var sociala. Samtidigt har Helio tänkt på att göra det 
möjligt att vara produktiv och effektiv. Detta kunde vi observera genom att de bland annat 
spelade musik i alla lokaler som inte är särskilt känd. Detta för att användarna inte ska lägga 
fokus på de musiken framför sitt arbete.  

“Coworking för oss är att skapa en atmosfär som gör att man ser fram emot att gå till jobbet 
alla dagar i veckan” - Helio 
 
Creative House menar att de vill att det ska finnas en trivsam atmosfär och miljö med härlig 
stämning på deras coworkingkontor som de själva vill vara en del av. Helio belyser i likhet med 
Creative House att det är av stor vikt att användarna trivs. Vidare lyfter The Park fram att 
atmosfären även bidrar till att de affärsmässiga delarna blir bättre. Denna atmosfär skapar The 
Park genom att vara personliga i bemötandet och se till att användarna och de själva har världens 



	 57	

roligaste arbetsplats. De belyser att det är av stor vikt för dem att ha en arbetsplats där 
användarna trivs vilket de själva ser att folk gör.  
  
“Mår vi bra, så mår våra användare bra, och då mår deras business bra och då mår dom bra 
och då mår vi bra. Så det går i en cirkel” - The Park 
                                                                                                                                
Genom att tillgodose användarnas behov och ge dem mervärden menar The Park att om 
användarna mår bra, kommer användarnas verksamheter gå bra och genom det kommer The 
Park själva mår bra. Det skapas ett kretslopp. The Park vill genom detta skapa ett inspirerande 
arbetsklimat. The Park vill skapa världens roligaste arbetsplats samtidigt som det finns stort 
fokus på användarnas affärsmässiga delar. 
 
På Helio tror man att det är människor som gör en plats, att man bygger något tillsammans, 
vilket stämmer väl överens med vad användarna verkar se som viktigt. En av få negativa 
aspekter av coworking belyser värdarna däremot vara att företag växer ur lokalerna. Då inte i 
den bemärkelsen att det inte finns plats i lokalerna utan att det kan förstöra den atmosfär som 
värdarna har för avsikt att skapa. Helio belyser att om de håller i ett event med användarna och 
scenariot blir att 15 av deltagarna kommer från ett och samma bolag blir det företagets event 
och inte Helios och syftet att skapa en atmosfär som främjar nätverkande och sociala 
interaktioner mellan företag faller. Utifrån observationerna på Helio framgick det att de gjorde 
detta genom att det under den nätverksfrukost som vi deltog i återfanns ett tiotal olika företag 
av varierande slag. Detta genererade en spännande atmosfär där utbyten mellan verksamheten 
skedde i form av erfarenheter och lärdomar.   
 
 
 

Motiv  Användare Värdar 

Sociala interaktioner Sociala möten med andra företag som 
kan bidra till umgänge och 
relationsskapande 

Skapa naturliga mötesplatser för att 
främja sociala möten mellan användare 
och användare samt mellan användare 
och värdar.  

Gemenskap Samhörighet och tillhörighet Skapa samhörighet och tillhörighet  

Pris Pris för medlemskapet på kontoret  

Tillväxt Coworking kan bidra till att bolaget 
växer i omfattning och/eller spridning 

Coworking kan bidra till att bolaget 
växer i omfattning och/eller spridning 

Lönsamhet  Coworking kan vara ett lönsamt 
affärskoncept som innebär finansiella 
fördelar för de som driver ett sådant 
kontor 

Nätverk Delta i affärsmässiga nätverk och 
affärsmässiga möten med bolag från 
olika branscher  

Skapa och delta i affärsmässiga nätverk 
av bolag från olika branscher. Koppla 
ihop företag med varandra 

Samarbete Samverkan mellan bolag på kontoret som 
kan innebära att företag arbetar i 
gemensamma uppdrag eller löser 
affärsmässiga utmaningar tillsammans 
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Legitimitet Coworking som ett sätt att skapa 
trovärdighet och intresse gentemot 
intressenter 

 

Kunskap- och idéutbyten Utbyta erfarenheter, lära av varandra och 
bolla idéer 

 

Produktivitet Coworking bidrar till skapande och 
disciplin i användares arbete 

 

Service Tjänster som underlättar vardagen för 
användare i form av markservice och 
helhetslösningar 

 

Flexibilitet Flexibla hyreskontrakt med kortare 
uppsägningstider och bindningstider än 
traditionella kontor 

 

Tillgänglighet Berör både aspekter som geografisk plats 
men även närhet till andra bolag på 
kontoret 

 

Materiella resurser Tillgång till materiella resurser i form av 
bland annat kontorsyta, kök, skrivare och 
övriga fysiska faciliteter 

 

Atmosfär (för användare ligger 
denna under livsstil och för 
värdar ligger denna under 
värdeskapande) 

Känsla på kontoret i form av trivsel och  Skapa en unik känsla på kontoret 

Resurseffektivitet  Erbjuda oanvända eller underutnyttjade 
resurser genom delning 

Öppenhet  Välkomna användare från olika företag 
och branscher 

Samhällsintresse  Stötta samhälle genom att främja 
entreprenörskap och andra bolag i 
regionen  

Modernt koncept  Coworking ses som en trendig och 
attraktiv kontorslösning 

Möjliggörande  Ge användare förutsättningar att skapa 
värde och att nyttja coworking till dess 
fulla potential 

	
Tabell 3. Sammanfattande tabell samt empirisk definition av genererade motiv 
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5. Analys 
 
I följande kapitel presenteras studiens analysavsnitt. Kapitlet är disponerat över två avsnitt i 
syfte att stegvis utveckla förståelse för varför företag delar resurser och bygger relationer mellan 
varandra i en coworkingkontext. 
 
5.1 Motiv - aggregerade dimensioner  
Inledningsvis följer ett avsnitt där de motiv som presenterades i empirikapitlet aggregerats till 
grupper av motiv. Hur aggregeringen av motiv skett i innehållsanalysen visas exempel på i 
avsnitt 3.5 bearbetning av data. I de fall som aggregerade dimensioner är desamma bland värdar 
och användare analyseras de tillsammans och i de fall där en aggregerad dimension enbart 
förekommer hos en av parterna analyseras de separat. I detta avsnitt lyfts samtliga motiv fram 
och ställs i förhållande till de empiriskt genererade motiv som presenterats inom tidigare 
forskning för coworking och delningsekonomi. De ställs även i förhållande till Botsmans (2015) 
nyckelkriterier för delningsekonomi för att genom detta placera coworking i kontexten 
delningsekonomi B2B.  
 
5.1.1 Sociala relationer 
Sociala relationer är en aggregerad dimension av motiv som innefattar sociala interaktioner och 
gemenskap. Detta förekommer hos både användare och värdar men det återfinns vissa 
skillnader mellan definitionen av vad sociala relationer innebär. För användarna innefattar 
sociala interaktioner aspekter som att dela erfarenheter och genom det få bekräftelse och 
igenkänning från omgivningen. Igenkänningsfaktorn och att dela yta med företag i samma sits 
är något som mediaföretaget och juridikföretaget lyfter fram som viktigt. Detta knyter an till 
aspekten igenkännande genom sociala interaktioner vilket karaktäriserar en socializer enligt 
Bouncken och Reuschl (2018). En socializer söker bekräftelse och igenkännande från 
omgivningen, vilket återspeglas inom sociala interaktioner i denna studie. 

Vår studie visar att besöka events i form av föreläsningar lyfts fram som ett motiv till coworking 
för It-företaget. Denna typ av aktiviteter bidrar till att företag hittar varandra och att relationer 
kan skapas på sikt som en följd av den sociala interaktionen. I likhet med detta lyfter Seo et al 
(2017) deltagande i event som en viktig aspekt inom användandet av coworking. Seo et al 
(2017) belyser att motiv till coworking kan vara relationsskapande vilket förklarar att sociala 
interaktioner kan leda fram till en social relation. Vidare lyfter författarna igenkännande och 
bekräftelse från omgivningen genom sociala interaktioner vilket upplevs vara fallet för 
juridikföretaget. Perée et al (2019) menar vidare att coworking ger möjlighet till sociala 
interaktioner och Bellotti et al (2015) belyser att sociala möten är ett motiv till delningsekonomi 
vilket kan likställas med det som användarna i vår studie upplever vara sociala interaktioner.  

Samtliga värdar framhåller att de drivs av att sammanföra människor i sociala möten. Detta kan 
likställas med Botsman (2015) kriterium för delningsekonomi som innebär att värdarna ska 
engagera sig i att erbjuda användarna sociala fördelar. Värdarna är engagerade i detta då de 
framhåller ett genuint intresse av att skapa relationer med användarna. Detta gör de delvis 
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genom att tillhandahålla tillfällen och aktiviteter där användare kan skapa sociala interaktioner, 
vilket kan tolkas som ett sätt att spegla användarnas motiv sociala interaktioner. Föreliggande 
knyter an till värdarnas motiv möjliggörande inom den aggregerade dimensionen 
värdeskapande vilket analyseras vidare i avsnitt 5.1.7.  

Motivet sociala interaktioner återspeglas inom litteraturen för coworking av Seo et al (2017) 
som menar att värdar har som mål att möjliggöra för användare att skapa och bygga värdefulla 
och speciella relationer. Inom delningsekonomi belyser Karlsson och Dolnicar (2016) sociala 
interaktioner som ett motiv värdar anser vara betydande inom P2P-nätverk. Detta visar att det 
finns likheter i sociala motiv mellan värdar inom delningsekonomi P2P och B2B eftersom 
sociala motiv även framkommit av vår studie. Helio belyser vikten av att se varje 
användarföretag för sig och trots att det kan röra sig om framgångsrika företag fortfarande se 
användare för de individer de är. Karlsson och Dolnicar (2016) menar i linje med detta att 
värdens genuina passion för att möta människor i sig kan vara ett motiv till värdars deltagande 
i delningsekonomi och coworking vilket är fallet för värdföretagen Helio, Creative house och 
United Spaces. Böcker och Meelen (2016) kan förklara detta genom att det sociala elementet 
är av stor vikt för värdar inom delningsekonomi. 

Gemenskap är ett motiv som framgår av utbildningsföretaget, It-företaget, juridikföretaget och 
mediaföretaget. De företag som inte upplever gemenskap som ett motiv är industriföretaget och 
kommunikationsföretaget som båda har medlemskap med egna stängda kontor. Detta skulle 
kunna förstås genom att vilket typ av medlemskap företaget väljer att teckna speglar företagets 
motiv. Likt detta menar Bouncken och Reuschl (2018) att användarens karaktär och mål 
påverkar vilka beteenden som uppstår inom coworking. Därmed använder olika företag 
kontoret på olika sätt. 

Vår studie visar att gemenskap är ett nytt motiv för användare inom coworking och 
delningsekonomi B2B. Grybaite och Stankeviciene (2016) belyser gemenskap som ett motiv 
inom delningsekonomi P2P. Däremot är gemenskap inte ett motiv som framkommit utifrån 
litteraturgenomgången inom coworking. Mediaföretaget belyser att de genom att sitta på ett 
coworkingkontor blivit en del av en helhet som företaget annars inte hade haft möjlighet till 
som egenföretagare. Grybaite och Stankeviciene (2016) definierar gemenskap som att skapa ett 
samhälle som bygger på förtroende vilket kan appliceras på att coworking blir som ett samhälle 
där det råder en hög grad av tillhörighet. Seo et al (2017) samt Manca et al (2018) lyfter även 
fram gemenskap som motiv som framkommit hos värdar inom coworking men inte för 
användare. Därmed är gemenskap ett nytt motiv för användare inom coworking och 
delningsekonomi B2B som framkommit av vår studie. 

Utöver sociala interaktioner visar föreliggande studie att värdar vill vara en del av gemenskapen 
genom att själva delta i sociala möten och inte enbart erbjuda det. Seo et al (2017) lyfter upp 
motivet att skapa gemenskap som ett av de viktigaste för värdar. Även Manca et al (2018) 
menar att ett motiv för värdar är att gynna gemenskap inom coworking men då för användarna 
och inte dem själva. Detta genom att samtliga värdföretag drivs av att sammanföra människor 
och de vill även skapa ytor där folk möts mellan företag och över olika branscher. Enligt Bellotti 
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et al (2015) bedöms ökad gemenskap vara ett idealistiskt motiv inom delningsekonomi P2P 
som syftar till att skapa en bättre värld. I vår studie knyter gemenskap an till utvecklandet av 
sociala relationer inom coworkingkontoret vilket förklarar varför den aggregerade dimensionen 
sociala relationer består av gemenskap och sociala interaktioner.  

5.1.2 Ekonomi  
Ekonomi är en aggregerad dimension av motiv som innefattar pris och tillväxt för användarna. 
För värdarna innefattar ekonomi tillväxt och lönsamhet. Båda parter drivs således av att 
coworking kan bidra till tillväxt i respektive verksamheter. Däremot återfinns motivet 
lönsamhet enbart hos värdarna och priset för medlemskap enbart hos användarna. 

Vår studie visar att pris är ett motiv för användare inom coworking. Detta definieras genom att 
priset för ett medlemskap på ett coworkingkontor är mer förmånligt än ett traditionellt 
hyreskontrakt vilket framgår av industriföretaget, mediaföretaget samt juridikföretaget. Från 
den tidigare litteraturen inom coworking lyfter Seo et al (2017) fram kontorets pris som ett 
motiv för användare. Motivet pris återfinns även inom tidigare forskning för delningsekonomi 
av Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2015) genom delningsekonomins förmåga att ge 
ekonomiska fördelar i användandet vilket är en likhet med vår studie.  

Vidare visar vår studie motivet att coworking kan skapa tillväxt för användarföretag och 
värdföretag vilket inte lyfts fram av tidigare studier inom delningsekonomi eller coworking. 
Detta skulle kunna tolkas som att det finns mer betoning på ekonomiska motiv inom coworking 
på den svenska marknaden samt att coworking även handlar om delningsekonomi inom en 
B2B-kontext. De ekonomiska motiv som framkommit i tidigare studier skiljer sig från vår 
studie genom att Seo et al (2017) belyser kontorets pris och inte tillväxt. Däremot lyfter Perée 
et al (2019) fram att coworking bidrar till ekonomisk effektivitet vilket i vår studie kan likställas 
vid det snävare motivet tillväxt.  

Inom ekonomiska motiv för värdar menar United Spaces att ett fullbelagt kontor bidrar till 
lönsamhet och att de i dagsläget har ett fullbelagt kontor. I likhet med detta belyser även Helio 
att de har en väntelista på användare och The Park, myOffice och Creative House belyser att de 
har tillväxtplaner inför framtiden. Att priset är lågt i förhållande till vanliga kontor gör att det 
är lättare att fylla ett coworkingkontor vilket då leder till att det blir ett lönsamt koncept för 
värdarna och ett motiv till att driva just ett coworkingkontor. Karlsson och Dolnicar (2016) 
samt Halitschek, Taubner och Gimpel (2016) lyfter fram inkomst och att delningsekonomi 
genererar en ny inkomstkälla som motiv. Detta stämmer överens med vår studie som visar att 
coworking, möjligtvis som en följd av att det är ett modernt koncept även lyfts fram som en 
lönsam affärsmöjlighet. Manca et al (2018) lyfter fram att delning av ett kontor leder till 
förmånliga kostnader som ett ekonomiskt motiv för värdar vilket däremot inte är en definition 
som återfinns inom vår studie. Föreliggande studie visar att det återfinns ett större fokus på att 
det finns en lönsamhet i själva kontoret framför att det blir förmånliga kostnader för värdarna. 

Skillnaderna mellan vad som återfinns i den aggregerade dimensionen ekonomi mellan 
användare och värdar kan förklaras av Botsmans (2015) kriterium att värdar ska erbjuda 
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användarna ekonomiska fördelar. Detta framgår genom att värdar i vår studie vill erbjuda en 
prisnivå för att använda coworking som är fördelaktig för användarna framför att hyra ett 
traditionellt kontor. Detta ökar tillgängligheten för användare att betala för ett 
coworkingmedlemskap. En ytterligare aspekt är att de båda parterna är verksamma inom 
delningsekonomi B2B vilket är en skillnad från tidigare delningsekonomi inom P2P- och B2C-
nätverk, vilket skulle kunna förklara att tillväxt finns som ett motiv samt att den aggregerade 
dimensionen är inriktad mot ekonomiska motiv. 
  
5.1.3 Affärsmässiga relationer  
Affärsmässiga relationer är en aggregerad dimension av motiven nätverk, samarbete, legitimitet 
och kunskap- och idéutbyte för användare. För värdar innefattar affärsmässiga relationer enbart 
motivet nätverk. 

Motivet nätverk har framkommit kontinuerligt i vår studie. Genom litteraturgenomgången av 
tidigare forskning har nätverk däremot inte lyfts fram i samma utsträckning. Motivet nätverk 
framgår inte enligt tidigare forskning för värdar, men det framgår av föreliggande studie. 
Däremot belyser Seo et al (2017) att värdarnas främsta motiv är att tillgodose användarnas 
motiv. Vår studie visar att motivet nätverk är ett av de vanligast förekommande motiven både 
hos värdar och användare vilket skulle kunna förklaras av att värdar strävar efter att återspegla 
det användarföretagen efterfrågar. Motivet nätverk kan för värdföretag därför tolkas som att 
möjliggöra nätverket för användarföretag. Detta kan likställas med Manca et al (2018) som 
menar på att värdar vill främja arbete över organisatoriska gränser. Samtidigt visar vår studie 
att värdar själva även vill få tillgång till ett dynamiskt nätverk. Att värdarna själva vill få tillgång 
till nätverket är en ny aspekt av motivet och kan därmed ses som en egenskap på just den 
svenska coworkingmarknaden. Då Grybaite och Stankeviciene (2016) talar om motivet nätverk 
inom delningsekonomi menar de att detta handlar om att skapa ett större nätverk i samhället. I 
vår studie berör motivet nätverk istället nätverket inom en begränsad verksamhet, ett 
coworkingkontor. Creative House menar att det nätverk som finns inom kontoret består av 
hundra olika bolag som träffas kontinuerligt och att det därför uppstår starka relationer mellan 
dem. 
 
Tillgång till nätverk berör aspekter som karaktäriserar de användare som Bouncken och 
Reuschl (2018) benämner som learners och socializers. Detta syftar till att det genom nätverket 
både kan ges sociala och kunskapsmässiga fördelar. Bouncken och Reuschl (2018) menar att 
det som karaktäriserar en socializer är att coworking kan leda till att nya grupper och projekt 
uppstår. I vår studie återspeglas detta däremot snarare i motivet samarbete än i sociala 
interaktioner, vilket antyds av Bouncken och Reuschl (2018). Både mediaföretaget, 
utbildningsföretaget och kommunikationsföretaget lyfter fram att nya grupper och projekt 
uppstått i form av samarbeten mellan företag på kontoret. Samarbete som ett motiv har inte 
förekommit i tidigare studier för användare inom varken delningsekonomi eller coworking. 
Bouncken et al (2018) beskriver dock samarbete framför konkurrens som en del inom 
självständig coworking vilket kan återspeglas i varför samarbete förekommer som motiv för 
användare i vår studie som berör just självständig coworking.  
 



	 63	

Kunskap- och idéutbyten för användare kräver i de flesta fall även sociala interaktioner då det 
utifrån empirin är främst genom sociala interaktioner som kunskap- och idéutbyten uppstår. 
Utbyten av perspektiv är ett kännetecken för användaren socializer (Bouncken & Reuschl, 
2018). Även kategorin learner kännetecknas enligt Bouncken och Reuschl (2018) av motiven 
att öka kunskap, besöka events och skapa utbyten med jämlikar. Detta är aspekter som lyfts 
fram i vår studie men med mer fokus på en mix av dessa två olika typer av användare 
tillsammans. För att lyckas dra lärdom av andras erfarenheter och perspektiv och skapa 
kunskap- och idéutbyten krävs någon form av social interaktion för att förverkliga detta motiv. 
I tidigare forskning inom coworking menar Perée et al (2019) att kunskapsdelning och att byta 
idéer är motiv till coworking. Detta belyses även av Hawlitechek, Teubner och Gimpel (2016) 
som menar att coworking bidrar till ökad kunskapsdelning.  
 
Legitimitet är ett nytt motiv som framkommit av kommunikationsföretaget, mediaföretaget, It-
företaget och juridikföretaget. Det knyter an till den aggregerade dimensionen affärsmässiga 
relationer genom att skapa legitimitet gentemot företagets intressenter vilket i sin tur kan skapa 
trovärdighet för verksamheten. Detta kan förklaras av att företagen i denna studie befinner sig 
i en B2B kontext vilket innebär att företagens intressenter är andra företag som de önskar vara 
legitima gentemot.   
 
Förklaringen till skillnaden i innehållet i den aggregerade dimensionen affärsmässiga relationer 
kan kopplas an till Botsman (2015) kriterium för delningsekonomi att affären ska bygga på ett 
nätverk som grundas i ömsesidighet, tillhörighet och gemensamt ansvar. För användarna kan 
detta likställas med samarbeten samt kunskap- och idéutbyten. Botsman (2015) menar att 
nätverk inom delningsekonomi ska vara decentraliserade vilket lyftes av bland annat 
värdföretaget Helio som menar att det inte finns någon hierarki inom kontoret. Detta verifieras 
genom de genomförda observationerna då det inte verkade finnas någon hierarki på 
coworkingkontoren mellan användare och värdar.   

5.1.4 Effektivitet  
Effektivitet är en aggregerad dimension som enbart återfinns hos användarna och består av 
motiven produktivitet, service, materiella resurser, flexibilitet samt tillgänglighet. 

Motivet produktivitet har inte förekommit i tidigare studier inom varken coworking eller 
delningsekonomi, men skulle kunna återspeglas i motivet att tillfredsställa grundläggande 
behov. Böcker och Meelen (2016) samt Bellotti et al (2015) menar att tillfredsställande av 
grundläggande behov är ett motiv för användare inom delningsekonomi P2P. I en B2B-kontext 
skulle detta kunna innebära att företag drivs av att genomföra uppdrag och projekt på ett 
produktivt sätt för att genom det driva en lyckad verksamhet.  

Vår studie lyfter fram att service är ett motiv till coworking för användare. Även tidigare studier 
visar att service ses som ett motiv, då genom Seo et al (2017) som lyfter fram tillgång till service 
som ett motiv. Även Durante och Turvani (2018) presenterar service som ett motiv i form av 
att coworking utgör ett stort utbud av tjänster. Likheterna mellan vår studie och tidigare 
genererad empiri kan förklaras av att när valet står i vilket kontor som ska väljas och det faller 
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på coworking är inte service det som antas vara det viktigaste utan snarare en aspekt som 
förväntas finnas.  

De materiella resurserna som finns på coworkingkontoren kan ses som ett motiv till nyttjandet 
av coworking genom att det underlättar vardagen för användarföretagen vilket kan knytas ihop 
med motivet service. Perée et al (2019) presenterar delande av faciliteter och utrustning som 
motiv till coworking. I vår studie framkommer inte delning av materiella resurser som ett motiv 
utan snarare betonas tillgång till materiella resurser. Nöjet i att dela, vilket är ett motiv som 
framkommer av Hamari, Sjöklint och Ukkonen (2015), återfinns därmed inte i vår studie av 
delningsekonom i B2B. Bouncken och Reuschl (2018) definierar vidare en utilizer som en 
användare som drar nytta av den teknologiska infrastruktur som finns på coworkingkontoret. 
Detta återspeglar de motiv som framkommit i vår studie gällande materiella resurser som ett 
motiv till coworking. I vår studie belyses däremot utöver själva nyttjandet av resurserna även 
att det genererar en ökad effektivitet för företagen i form av motivet materiella resurser. 
Industriföretaget belyser detta i form av att det gör att de kan lägga till på annat istället för att 
se till att teknologin fungerar som den ska.  

Juridikföretaget, utbildningsföretaget och industriföretaget belyser flexibilitet som ett motiv till 
coworking. Detta är ett motiv som Hartl et al (2018) belyser inom delningsekonomi för 
användarna och då i form av att användandet kan göras flexibelt vilket är i linje med vad 
ovanstående användarföretag lyfter fram. Durante och Turvani (2018) lyfter fram flexibilitet 
som ett motiv inom coworking och att användarna är villiga att betala för flexibilitet vilket vår 
studie tydligt visar. Durante och Turvani (2018) menar dock på att detta motiv främst finns för 
företag med kortsiktiga perspektiv för sin verksamhet vilket skiljer sig från vår studie. Tvärtom 
har företagen i denna studie inga kortsiktiga perspektiv utan önskar att deras verksamheter ska 
växa till följd av deltagande i coworking. Perée et al (2019) lyfter fram flexibilitet i form av 
korta eller inga hyreskontrakt alls som ett av de viktigaste motiven till coworking. Detta visar 
på att några av de olika definitionerna av flexibilitet i vår studie återfinns i den tidigare 
litteraturen men även en ytterligare definition då vår studie visar att det finns ett långsiktigt 
affärsmässigt fokus framför ett kortsiktigt. 

Tillgänglighet framkommer som ett motiv i vår studie men med en bredare definition än vad 
tidigare studier har belyst att tillgänglighet innefattar. Bouncken och Reuschl (2018) definierar 
tillgänglighet som under vilka av dygnets timmar användaren får tillgång till kontoret. Tillgång 
till kontoret faller i denna studie under motivet flexibilitet och att användaren får tillgång till 
kontoret när som helst. Tillgänglighet innefattar i vår studie andra perspektiv och ett av dem är 
geografisk plats vilket går hand i hand med Bouncken och Reuschl (2018) argument att 
användaren socializers värderar tillgänglighet till geografisk plats. Perée et al (2019) belyser att 
tillgänglighet är ett motiv för användare inom coworking och då i form av att kontoret skall 
ligga lättillgängligt för att enkelt kunna ta sig dit. Motivet tillgänglighet lyfts även av 
Hawlitechek, Teubner och Gimpel (2016) och då i form av att produkten eller tjänsten finns 
tillgänglig på olika platser. Detta visar att det finns vissa likheter mellan den tidigare litteraturen 
och vår studie men att vår studie visar ytterligare en bredare definition i form av att 
tillgängligheten även kan definieras som närheten till andra företag inom kontoret och regionen. 
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Samtliga av ovan nämnda motiv förutom produktivitet har som framgått framkommit i tidigare 
studie, däremot inte i den vidare bedömningen att det är effektivitet som är den bakomliggande 
meningen till dessa motiv. Denna aspekt återspeglar Botsman (2015) kriterium om att 
användarna ska nå fördelar av möjligheten att få tillgång till varor och tjänster på ett mer 
effektivt sätt vilket samtliga av dessa motiv kan kategoriseras inom. Motivet att det finns 
materiella resurser att tillgå är ett tydligt exempel på att företagen bidrar till ett mer effektivt 
utnyttjande då de exempelvis inte behöver köpa en egen skrivare eller kaffemaskin. Användare 
menar även att de tjänster som finns att tillgå på coworkingkontoret underlättar vardagen då de 
slipper lägga tid på aktiviteter som de annars behöver göra själva som exempelvis att fixa 
frukost till ett event eller laga en skrivare som inte fungerar. Materiella resurser och service kan 
därmed tolkas bidra till ökad effektivitet för användarna. Även motivet flexibilitet och 
tillgänglighet kan kopplas till kriteriet effektivitet. Vidare upplever flera av användarna att 
produktiviteten ökar av deltagande i coworking vilket även det kan kopplas till kriteriet att 
effektiviteten ökar då användarna betalar för tillgång framför ägande vilket lyfts fram av 
Botsman (2015). 

5.1.5 Livsstil 
Den aggregerade dimensionen livsstil återfinns enbart hos användarna och består av motivet 
atmosfär. Inom denna dimension återfinns enbart ett motiv vilket förklaras av att motivet har 
en tydlig vidare bakomliggande mening än enbart atmosfär.  
 
Atmosfär är ett motiv som lyfts fram av It-företaget, utbildningsföretaget, 
kommunikationsföretaget, juridikföretaget samt mediaföretaget och bidrar till en modern 
livsstil för användaren. Då i form av att atmosfären på coworkingkontoret dels är inspirerande 
och dels att det genererar en känsla av att företaget befinner sig i en atmosfär som är avslappnad 
och genererar en hemmakänsla. Perée et al (2019) lyfter fram motivet att användare vill arbeta 
i en inspirerande och dynamisk atmosfär vilket stämmer överens med vår studie. Däremot lyfter 
Perée et al (2019) fram motivet att coworking skapar balans mellan privatliv och fritid vilket 
inte framgår som ett motiv i vår studie. Däremot lyfter värdar fram motivet att kunna erbjuda 
helhetslösningar och work life-balance.   
 
Vår studie visar att delningsekonomi för företag i en coworkingmiljö handlar om mer än att 
tillfredsställa grundläggande behov genom att användare lyfter fram motiv som sträcker sig 
förbi att enbart se coworking som en arbetsplats. Vikten av en gemytlig och hemtrevlig atmosfär 
kan tolkas som att coworking ses som en livsstil i större utsträckning än enbart en plats för att 
tillfredsställa grundläggande behov. Modern livsstil återfinns som ett motiv till 
delningsekonomi (Hawlitecheck, Teubner & Grimpel, 2016). Detta i kombination med att 
användare upplever att det är mer än enbart en yta som de hyr, utan något större än så. 
Coworking som en livsstil har inte diskuterats i tidigare litteratur för coworking vilket kan 
tolkas som att motivet livsstil är nytt motiv för coworking och även för delningsekonomi B2B. 
Livsstil som ett motiv kan stärkas av de genomförda observationerna då samtliga 
respondenterna, både värdar och användare verkade se på coworking som en kontext de vill 
spendera mycket tid inom både under arbetstid men även på fritid genom deltagande i 
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aktiviteter och events. Ett exempel på detta är de användare på myOffice som under sin lunch 
valde att delta i en buggkurs.  

5.1.6 Idealism  
Den aggregerade dimensionen idealism återfinns enbart hos värdar och består av motiven 
resurseffektivitet, samhällsintresse och öppenhet. 

Som framgår av empirin var ett av de grundläggande motiven för United Spaces, The Park och 
Creative House att de från början hade outnyttjad yta som de inte kunde fylla själva. Karlsson 
och Dolnicar (2016) lyfter fram outnyttjad yta som ett motiv för värdar inom delningsekonomi. 
I vår studie faller outnyttjad yta däremot in under det bredare motivet resurseffektivitet. 
Anledningen till detta är att vi i denna studie valt att sammanslå snäva aspekter för värdar som 
resursutnyttjande och delning till resurseffektivitet.  

Helio lyfter fram samhällsorienterade aspekter i form av att de vill stötta de bolag som finns i 
närområdet. Genom att gynna andra aktörer i samma stadsdel som kontoren är beläget i kan de 
bidra till en mer levande närmiljö. Helio menar att de vill att deras kontor ska spegla den del av 
staden som kontoret finns i. Aspekten lyfts även fram av Creative House som menar att de vill 
främja entreprenörskapsanadan i regionen. Böcker och Meelen (2016) menar att värdar inom 
delningsekonomi kan ha samhällsorienterade motiv vilket genom detta återspeglas i vår studie. 
Vidare menar Böcker och Meelen (2016) att värdar ofta drivs av altruism. I vår studie strävar 
motivet samhällsintresse mot altruism, där värdar uppfattas vilja uppnå ett högre syfte med sin 
verksamhet genom att erbjuda tillgång till underutnyttjade resurser. I linje med detta belyser 
Bellotti et al (2015) att värdar inom delningsekonomi belyser resurseffektivitet och 
samhällsintresse som motiv och strävar efter att skapa en bättre värd. 

Motivet öppenhet framgår inte i tidigare forskning men det kan liknas vid den form av 
coworking som av Bouncken et al (2018) benämner som självständig coworking vilket innebär 
att värdar tillhandahåller medlemskap för vem som helst att signa upp sig för. Detta är fallet i 
samtliga företag i vår studie i den mån de har plats för fler användare. Öppenheten kan dock 
begränsas av att vissa av kontoren är fulltecknade och därmed inte har möjlighet att ta emot fler 
användare. Helio lyfter fram att de har ett högt söktryck och genom det kan de mer selektivt 
välja vilka användare de anser passa in i mixen av företag. Även Creative House menar att det 
kan ske en viss selektering i vilka de tar in på kontoret och då görs en värdering för varje 
specifik situation. Flera av värdföretagen lyfter fram att de är öppna för alla typer av företag, 
men att de samtidigt söker efter användare som är öppna och kan och vill bidra till nätverket. 
Detta kan ses som motsägelsefullt då det finns ett val att ta in de användare som är av en viss 
karaktär för att uppnå de motiv som finns till coworking vilket kan antas minska öppenheten. 
Öppenhet kan betraktas som en norm för coworking enligt Gandani (2015). Utifrån empirin 
finns det en förväntan från värdar gentemot användare om öppenhet. Under de observationer 
som genomfördes under empiriinsamlingen upplevde vi en öppenhet både från värdar och 
användare. Då vi befann oss på de olika coworkingkontoren upplevde vi att det fanns en 
nyfikenhet från användarnas sida kring vilka vi var och vår studie. Detta genom att ett genuint 
intresse visades och en öppenhet genom att användarna ville vara en del av vår fallstudie.  
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The Park, United Spaces och Creative House lyfter fram aspekter gällande att coworking bidrar 
till effektivt resursutnyttjande av både yta och tillhörande faciliteter. Resurseffektivitet kan 
kopplas till Botsmans (2015) kriterium att en verksamhet inom delningsekonomi ska involvera 
tillgång till oanvända eller outnyttjade tillgångar. United Spaces talar om resurseffektivitet 
genom att lyfta fram att verksamheten bidrar till delning av resurser mellan företag genom att 
tillhandahålla oanvända eller outnyttjade resurser. Dimensionen idealism knyter även an till 
Botsmans (2015) kriterium gällande att en verksamhet inom delningsekonomi ska bygga på 
meningsfulla principer genom inkluderande. Samtliga värdföretag i vår studie lyfter fram 
öppenhet som ett motiv till att erbjuda coworking och menar att mångfalden av företag är 
grundläggande inom deras verksamheter vilket kan förklaras av inkludering. Bellotti et al 
(2015) belyser i likhet med detta att värdarna har idealistiska motiv i form av hållbarhet och 
ökad gemenskap. I vår studie av coworking berör ökad gemenskap däremot snarare att utveckla 
sociala relationer och genom det skapa en känsla av tillhörighet. 

5.1.7 Värdeskapande  
Värdeskapande är en aggregerad dimension av motiven möjliggörande, atmosfär och modernt 
koncept som enbart återfinns hos värdarna. Denna dimension innefattar värdarnas vilja att skapa 
värde för kontorets användare. 

Att möjliggöra event för användarföretag knyter an till ett lager av värdeskapande inom 
coworking som Bouncken, Clauss och Reuschl (2016) talar om. Detta syftar till att 
tillhandahålla utbildning och events i företagande. Vår studie visar att detta sker på samtliga av 
kontoren idag i form av att coworkingföretagen genomför events och föreläsningar i syfte att 
utveckla kunskap bland användarna.  

Seo et al (2017) belyser i linje med detta att värdar har motivet att göra det möjligt för användare 
att skapa och bygga värdefulla relationer. Detta knyter an till motivet möjliggörande men är en 
snävare uppfattning av motivet än det som framgår i vår studie. Seo et al (2017) talar om 
möjliggörande kopplat till aspekter som berör sociala interaktioner. I denna studie syftar 
möjliggörande både till att möjliggöra relationsskapande men även ytterligare aspekter som att 
möjliggöra tillgång till resurser och att affärsmässiga relationer kan utvecklas. Detta kan 
härledas till att värdar önskar spegla användarnas motiv. Seo e al (2017) definierar värdar inom 
coworking som säljare av en tjänst som har i syfte att tillfredsställa användarnas behov. Genom 
motivet möjliggörande kan värdar tillgodose användarnas motiv och skapa fördelar för dem 
inom kontoret.  

Coworking som en mångsidig länk mellan olika aktörer knyter an till ytterligare ett av lagren 
av värdeskapande inom coworking som presenteras av Bouncken, Clauss och Reuschl (2016). 
Detta innebär att coworkingföretaget sammanför olika företag inom konceptet. I vår studie 
fungerar exempelvis Creative House som en länk mellan olika företag, men skillnaden mot det 
som presenteras av Bouncken, Clauss och Reuschl (2016) är att Creative House inte bara länkar 
samman bolag inom konceptet. Creative House vill sammanföra bolag inom konceptet med 
bolag som inte ingår i konceptet. 
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Då det framgår att flera av värdarna har resurseffektivitet som ett motiv kan det kopplas 
samman med Bellotti et al (2015) som nämner motivet att möjliggöra för människor att agera 
på ett mer hållbart sätt. Genom att erbjuda delning av resurser görs detta möjligt. Trots att det 
inte är ett motiv som framgår från användarna att vara direkt kopplat till resurseffektivitet, delar 
de ändå på resurser men lyfter då fram tillgången till materiella resurser framför aspekten 
delning.  

Atmosfär är något som har nämnts främst som ett motiv hos användarna från den tidigare 
litteraturen vilket är en skillnad från vad vår studie visar då det tvärtom är ett mer 
förekommande motiv för värdarna än användarna. Perée et al (2019) menar att det är värdarnas 
uppgift att skapa en god atmosfär. Perée et al (2019) menar då att atmosfären är viktig för att 
kunna göra det möjligt för användarna att skapa sociala interaktioner, nätverk och samarbeten. 
Detta kan vara anledningen till att atmosfären framkommit som ett motiv för värdarna i vår 
studie då det är väl sammankopplat till andra högt värderade motiv för användarna. Manca et 
al (2018) belyser däremot att en unik atmosfär är ett motiv för coworking från värdarnas 
perspektiv vilket kan förklara att det är ett motiv även för värdarna i vår studie.  
 
Helio menar att coworking ständigt genomgår spännande utvecklingar och att det händer 
mycket på marknaden både i Sverige och internationellt. Genom detta vill Helio utveckla nya 
aspekter av coworking och erbjuda sådant ingen annan gör. Även myOffice menar att det är 
viktigt att vara lyhörd och lyssna på vad användare vill ha eftersom coworking antagligen inte 
ser likadant ut idag som ett år framåt i tiden. myOffice menar således att coworking hela tiden 
är i förändring. I linje med detta belyser Bouncken, Clauss och Reuschl (2016) nymodiga 
affärsmodeller inom coworking som adopterar nytt innehåll och länkar samman aktiviteter och 
aktörer på nya sätt. Inom tidigare forskning menar Perée et al (2019) att motivet modern livsstil 
är ett motiv för användare av coworking, däremot framgår det inte bland värdar tidigare. 
Därmed skiljer sig tidigare forskning från resultatet av vår studie. Helio belyser att framväxten 
av gig-ekonomi innebär att även coworking kommer växa sig ännu större. Som en 
möjliggörande aktör inom gig-ekonomi är coworking som ett modernt koncept ett motiv för 
värdar. myOffice och Creative House är de enda coworkingbolagen i Örebro och de belyser att 
många i regionen är nyfikna på deras koncept. Creative House menar att många externa parter 
vill höra mer om vad coworking innebär och är intresserade av att besöka kontoret för att få en 
bild av fenomenet. 

Ytterligare ett lager av värdeskapande som Bouncken, Clauss och Reuschl (2016) belyser är att 
värdar kan erbjuda tjänster som är utanför den traditionella coworkingen. På flera 
coworkingföretag är detta i dagsläget aktuellt att satsa på inför framtiden. Detta genom att både 
United Spaces och Helio talar om hur de ska kunna erbjuda helhetslösningar för sina användare 
för att kunna förbättra deras work life-balance. Dessa tänkta helhetslösningar syftar till att 
underlätta livet för människor genom att erbjuda allt ifrån psykologer, förskola, kemtvätt och 
att kunna beställa mat hem. Modernt koncept för värdarna lyfts fram av Helio, United Spaces, 
Creative House och myOffice genom att de strävar efter att skapa helhetslösningar som främjar 
work life-balance för användarna. Detta kan kopplas samman med att ett motiv till coworking 
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för användarna är att nyttjandet av coworking inte bara handlar om att gå till ett kontor utan att 
det kan ses som en viss typ av livsstil. 

Utifrån Botsmans (2015) nyckelkriterier kan värdeskapande kopplas an till samtliga av 
kriterierna genom att värdar möjliggör tillgång till outnyttjade tillgångar och att användare kan 
nå ekonomiska och sociala fördelar i form av flexibla hyreskontrakt samt sociala relationer. 
Värdar möjliggör även för användare att få tillgång till varor och tjänster inom 
coworkingkontoret på ett effektivt sätt. Motivet att skapa en unik atmosfär kopplar an till att 
verksamheten bygger på meningsfulla principer i form av medmänsklighet och tillhörighet 
inom ett decentraliserat nätverk. Seo et al (2017) belyser att värdarnas motiv är att tillgodose 
användarnas behov vilket den aggregerade dimensionen värdeskapande i vår studie även 
handlar om. Värdeskapande knyter an till användarnas motiv sociala relationer, effektivitet och 
affärsmässiga relationer genom att dessa motiv möjliggörs av värdarna.  

5.2 Relationer och transaktioner 
I föreliggande avsnitt tolkas de aggregerade motiv som presenterats i kapitlets tidigare avsnitt 
genom social utbytesteori. Detta i syfte att förstå varför företag delar resurser mellan varandra 
i en coworkingkontext. Denna teori innefattar de tre grundläggande områden som återfinns i 
den teoretiska referensramen vilka analysen kommer ta utgångspunkt i; regler och normer för 
utbyten, resursutbyten samt relationer som utvecklas. 
 
5.2.1 Regler och normer för utbyten 
Utbyten mellan företag i en coworkingkontext sker både mellan användarföretag och 
användarföretag samt mellan värdföretag och användarföretag. Utbyten kan ske av både 
materiella eller immateriella resurser vilket innebär att den delning som sker inom 
coworkingkontor kan ses som komplex och många gånger oförutsägbar. Det kan dock genom 
denna studie tolkas som att företag i en coworkingkontext förhåller sig till vissa regler och 
normer för utbyten. Likt det Cropanzano och Mitchell (2005) diskuterar åtar sig parterna i en 
coworkingkontext vissa regler i processer av utbyten. Det kan tolkas som att de transaktionella 
och relationella utbyten som utspelar sig är starkt beroende av normer likt det Lambe, Wittman 
och Spekman (2001) belyser gällande B2B-utbyten.  
 
Vår studie visar att det inom coworking inte finns oberoende eller beroende utbyten utan att de 
utbyten som råder präglas av ömsesidighet. Detta är även en väsentlig del inom social 
utbytesteori (Homans, 1961). Ömsesidighet kan delas upp i tre varianter vilka är just beroende, 
oberoende och ömsesidigt beroende. De två första formerna av beroende finns inte inom social 
utbytesteori (Molm, 1994). Detta återspeglas i de utbyten som sker mellan företag i en 
coworkingkontext. Ömsesidigt beroende innebär i en coworkingkontext en kombination av 
prestationer mellan företag och då både mellan användare och värdar och användare och 
användare. Mellan användare är det vanligt förekommande att företag samarbetar över 
organisatoriska gränser genom att exempelvis ge ett uppdrag till ett annat företag vilket är fallet 
hos kommunikationsföretaget och utbildningsföretaget. Motivet samarbete återfinns inom den 
aggregerade dimensionen affärsmässiga relationer. Vidare finns det för 
kommunikationsföretaget något som kan liknas vid en folklig övertygelse om att utbytet 
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kommer uppnå ömsesidighet genom att de på sikt kommer få ett uppdrag tillbaka. Om detta 
inte skulle bli fallet kan det antas bryta mot de moraliska normer som finns kring ömsesidiga 
utbyten Homans (1961). Dessa moraliska normer innebär att utbyten över tid når jämvikt vilket 
är i linje med kommunikationsföretagets övertygelse. 
 
Cropanzano och Mitchell (2005) belyser att det finns en risk i att regler och normer bryts då 
parter har olika syn på och värderar ömsesidighet på olika sätt. Inom coworking möts företag 
från olika branscher, vilket kan tolkas som att det finns vissa kulturella och individuella 
skillnader bolagen emellan. Mångfald av bolag som kan bidra till en dynamisk miljö beskrivs 
av coworkingvärdarna Helio, The Park, Creative House och myOffice kopplat till motivet 
öppenhet inom den aggregerade dimensionen idealism. I en coworkingkontext ryms många 
olika företag med olika mål och affärsverksamheter således under samma tak. Detta skulle 
däremot kunna resultera i att en obalans uppstår då ett företag förväntar sig ge eller få något 
tillbaka. Med hänsyn till regeln om ömsesidighet som en moralisk norm skulle detta kunna leda 
till komplexa situationer då företag utbyter resurser över organisatoriska gränser. Att väga in 
skillnader i kulturella och individuella åsikter och även förhandla regler med målet att nå 
lösningar som gynnar alla parter lyfts fram av Cropanzano och Mitchell (2005). Det kan inom 
coworking antas att kulturella och individuella åsikter förekommer inom relationer och 
transaktioner.  
 
Kulturella och individuella skillnader kan däremot enligt Meeker (1971 ses som fördelaktigt.  
Genom att det finns olika typer av företag finns det även skillnader mellan dem vilket enligt 
Meeker (1971) kan förklara att utbyten sker genom regeln status. Meeker (1971) belyser att 
genom att det finns skillnader i status mellan deltagande parter, genereras en större mängd 
utbyten. Detta kan förklara varför företag väljer att ingå sociala och affärsmässiga relationer 
med företag som besitter en annan status. Detta genom att skillnaderna i status leder till att 
utbyten uppstår med andra företag. Under genomförda observationer har vi som forskare 
deltagit i events som präglades av sociala interaktioner. Under dessa event har det upplevts 
finnas en hög grad av ömsesidiga utbyten. Detta kan förklaras av de skillnader som finns mellan 
deltagande företag. Under eventen uppstod inte enbart affärsmässiga samtal mellan användare 
utan även mer personliga interaktioner som sträckte sig utanför företagets verksamhet. 
Industriföretaget lyfter fram att anledningen till att de vill delta i event som detta är för att få 
nya perspektiv och erfarenheter som de annars inte hade kunnat få tillgång till. Detta kan 
kopplas samman med den aggregerade dimensionen sociala relationer och som kan leda till att 
en match uppstår mellan användare då det råder en social relation med en social transaktion.  
 
Det finns ett motiv från värdarnas sida att, efter att ha tillhandahållit de resurser som möjliggör 
för användarna att delta i coworking, då även förväntar sig någonting tillbaka i form av att det 
skapas sociala interaktioner inom coworkingkontorets väggar. Av Helio framgår det att det kan 
vara en utmaning att få användarna att faktiskt interagera och utnyttja de sociala fördelar som 
finns inom kontoret. Helio menar att användarna uppskattar att det händer saker på kontoret 
men att dessa inte alltid används i den utsträckning som Helio tänkt. Detta kan bidra till att det 
förväntade utbytet mellan värdarnas mål att skapa en öppenhet och främja sociala relationer 
försvåras. Ett sådant exempel skulle kunna vara industriföretaget som valt att inte arbeta i öppna 
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ytor utan har medlemskap på ett stängt kontor på Helio. Samtidigt förväntar sig värdar på Helio 
att användare ska vilja socialisera ytor medan användare som industriföretaget menar att de 
gärna vill stänga dörren om sig. Detta kan förklaras av det Cropanzano och Mitchell (2005) 
diskuterar gällande ömsesidighet som moralisk norm, då det finns en risk att ömsesidighet 
värderas på olika sätt till följd av kulturella och individuella skillnader. Dessa skillnader kan 
förklaras av att företag således vill dela resurser och ingå sociala utbytesrelationer på sina egna 
villkor. I denna situation kan en mismatch uppstå i de fall det råder en social relation i en 
ekonomisk transaktion (Cropanzano & Mitchell, 2005). Den sociala relationen består då i att 
värdar förväntar sig sociala interaktioner medan användarens motiv kan härledas till motivet 
produktivitet inom den aggregerade dimensionen effektivitet, vilket kan härledas till en 
ekonomisk transaktion. 
  
Värdarnas motiv riktar sig i upprepade fall mot värdeskapande och de gör sitt yttersta för att 
uppnå detta. Dock menar de att det kan vara problematiskt att försöka tillfredsställa samtliga 
användares behov. De parter som genomför utbyten kan enligt Cropanzano och Mitchell (2005) 
förhandla om regler för att nå en viss lösning som gynnar alla parter. Med detta i avseende visar 
värdarna att det finns gränser för vad de genomför samt att det kan vara svårt att hitta något 
som passar för alla. The Park belyser att det kan vara problematiskt att tillfredsställa alla 
användares behov men att de gör det i den utsträckning som det är möjligt. Användarna vill få 
ut fördelar för utbyten vilket innebär att det finns en förväntan om ömsesidighet likt det Shiau 
och Luo (2012) lyfter fram. Detta kan förklara att användarna har en förväntan på att värdarna 
ska tillhandahålla aktiviteter och möjliggöra för dem att skapa relationer med varandra.  
 
De aggregerade dimensionerna idealism och värdeskapande som knyter an till värdarnas motiv 
att skapa ett bättre samhälle samt möjliggöra användarnas behov kan förklaras av Meekers 
(1971) regel om altruism för att förstå varför utbyten sker som främjar andras intressen framför 
de egna. Detta framgår även inom delningsekonomi då Bellotti et al (2015) samt Böcker och 
Meelen (2016) menar att värdar har mer fokus på de altruistiska aspekterna framför egoistiska. 
Motivet resurseffektivitet kopplat till värdföretagens delande av outnyttjad yta kan ses som ett 
altruistiskt syfte i enlighet med det Bellotti (2015) samt Böcker och Meelen (2016) belyser 
inom motiv för delningsekonomi. Däremot visar vår studie, till skillnad från tidigare studier, att 
de aggregerade dimensionerna idealism och värdeskapande inte enbart är altruistiska. Det 
framgår exempelvis att värdföretagen United Spaces, The Park och Creative House som lyfter 
fram motivet resurseffektivitet, även har inslag av egoistiska egenskaper. Detta genom att 
värdföretagen samtidigt som de erbjuder outnyttjad yta, även vill fylla denna med företag som 
kan bidra till att värdarna kan bredda sitt eget nätverk. Motivet kan därmed förväntas gynna 
dem själva vilket är en egenskap som återfinns inom egoism. Värdar förväntar sig således att 
få någonting tillbaka för att möjliggöra coworking för användare. Detta i form av betalande 
användare samt att själva få tillgång till sociala och affärsmässiga relationer. Detta utbyte kan 
liknas vid ömsesidigt beroende vilket Molm (1994) lyfter fram som ett karaktärsdrag för sociala 
utbyten.  
  
Helios motiv samhällsintresse inom den aggregerade dimensionen idealism gällande att skapa 
en levande stadsdel kan tolkas som altruistisk då Helio vill öka välfärden för andra människor 
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utan att själva förvänta sig någonting tillbaka. Paraskevaidis och Andriotis (2016) belyser i 
likhet med detta att altruism kan kopplas samman med en etisk livsstil och osjälviska handlingar 
vilket detta kan förklaras av. För användarna däremot framgår livsstil som ett motiv vilket kan 
återspeglas i att värdarna vill erbjuda helhetslösningar för att underlätta balansen mellan arbete 
och fritid för användare För värdarna ses detta som en del i värdeskapandet och kan därmed 
karaktäriseras av altruism då det syftar till att öka välfärden för andra människor vilket 
Paraskevaidis och Andriotis (2016) belyser som altruism. För användare däremot speglar 
livsstil mer egoistiska egenskaper genom att denna dimension knyter an till att företaget gynnas 
av en atmosfär som är inspirerande. Livsstil är en aggregerad dimension av atmosfär på 
coworkingkontoren vilket kan bidra till att användarna väljer att dela eller inte genom sociala 
utbyten. Kommunikationsföretaget lyfter fram att då det är framåtanda och driv i de andra 
användarna på coworkingkontoret underlättar detta att dela resurser inom sociala 
utbytesrelationer. Även It-företaget lyfter fram att en avslappnad atmosfär har en positiv 
inverkan på företaget vilket i sin tur kan bidra till mer affärsmässiga transaktioner.  
  
Vår studie visar att konkurrens inte är något som upplevs förekomma inom coworking, varken 
från värdarnas perspektiv eller från användarna. Det är främst från användarnas perspektiv som 
detta kan tänkas uppstå då det kan finnas flera företag som har liknande affärsmodeller 
nätverket. Meeker (1971) lyfter fram konkurrens som en regel för utbyten. Detta är dock inget 
som upplevs som ett problem i vår studie för användarna, snarare att det finns en högre grad av 
samarbeten framför konkurrens. Emerson (1976) menar att förtroende är grundläggande i 
sociala utbytesrelationer mellan parter, vilket skulle kunna förklara varför företag väljer att 
samarbeta framför att se varandra som konkurrerande aktörer. I de fall där flera företag arbetar 
med liknande affärsmodeller, som på exempelvis Creative House där många användare är 
kommunikations- och mediaföretag, upplevs det snarare som att företagen kan få kunskap- och 
idéutbyten från varandra. Detta leder till att Meeker (1971) regel om konkurrens inte tycks 
framgå som en regel för utbyten inom coworking på den svenska marknaden. Detta kan vidare 
ses som förklaring till varför företag väljer att dela kunskaper och idéer trots att det finns 
likheter i deras verksamheter.  
 
5.2.2 Resursutbyten 
Denna studie visar att de resursutbyten som sker i en coworkingkontext antingen kan vara av 
materiell eller immateriell karaktär. Materiella resursutbyten utgörs av delandet av yta men 
även av resurser som skrivare, konferensrum och köksutrustning på kontoret. Immateriella 
resursutbyten innefattar mer abstrakta utbyten som kunskap och idéer. Inom social utbytesteori 
belyser Cropanzano och Mitchell (2005) att dessa resursutbyten antingen kan präglas av 
konkretion eller partikularism. 
 
Konkretion handlar om hur påtaglig och konkret en resurs är. Materiella resurser på ett 
coworkingkontor kan liknas vid att ha en hög grad konkreta egenskaper och enligt Cropanzano 
och Mitchell (2005) är det vanligt att förvänta sig monetära utbyten för en sådan resurs. Detta 
kan liknas vid att värdföretagen tar betalt för användarföretagens medlemskap i utbyte mot att 
de får tillgång till materiella resurser på kontoret. Cropanzano och Mitchell (2005) menar även 
att tjänster kan ha en hög grad konkretion och likt detta kan värdföretagets tillhandahållande av 
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service ses som en resurs användaren betalar för. Därmed kan konkreta resursutbyten 
återspeglas inom dimensionen effektivitet för användare genom motiven service, materiella 
resurser och tillgänglighet. Dessa konkreta resursutbyten får användarföretag tillgång till 
genom sitt medlemskap. Detta kan liknas vid det Cropanzano och Mitchell (2005) benämner 
som match, vilket innebär att en transaktion mellan två parter stämmer överens med den relation 
som finns mellan dem. I detta fall är relationen mellan användare och värd en ekonomisk 
relation där användaren betalar ett medlemskap för att få tillgång till resurser som service och 
materiella faciliteter vilket kan liknas vid ett ekonomiskt utbyte. Detta resursutbyte resulterar 
således i en ekonomisk relation. I kontrast till detta innebär partikularistiska utbyten en högre 
dimension av symboliskt värde. Utbyten av kunskap, idéer och uppdrag mellan användarföretag 
i en coworkingkontext kan ses som symboliska värden för att främja samarbete inom 
affärsmässiga relationer. Då samarbete inte har framkommit som ett motiv inom 
delningsekonomi och coworking för användare tidigare kan det förklaras av att användarnas 
motiv är mer altruistiska än vad som tidigare lyfts fram, genom att samarbete kan tolkas som 
ett ömsesidigt utbyte.  
 
Partikularistiska resursutbyten innebär även att medmänsklighet har ett högre värde än 
monetära medel (Cropanzano & Mitchell, 2005). Detta kan förklara att flera av 
användarföretagen ser gemenskap och sociala interaktioner som motiv till coworking och detta 
är något som sträcker sig förbi objektiva värden. Cropanzano och Mitchell (2005) menar att 
immateriella resurser förväntas utbytas på längre sikt och innefatta en högre grad av 
ömsesidighet. Detta kan liknas vid att användarföretag förväntar sig att få något tillbaka av det 
nätverk de befinner sig i på coworkingkontoret. Utbildningsföretaget nämner att coworking är 
ett mikrogig där företag samarbetar och där det uppstår förtroende. Exempelvis gav 
utbildningsföretaget ett antal mentortimmar till ett annat bolag i utbyte mot att det andra bolaget 
agerade bollplank i ett kunskapsområde som sträckte sig utanför utbildningsföretagets 
verksamhet. Detta resursutbyte innefattar en hög grad ömsesidighet, där betalning inte skett i 
monetära medel utan snarare i symbolisk handling. Cropanzano och Mitchell (2005) förklarar 
att en symbolisk handling sträcker sig förbi objektiva värden. Resursutbytet resulterar då i det 
Cropanzano och Mitchell (2005) benämner som ett socialt utfall. Samtidigt kan det utbyte som 
skett tolkas som en del av en affärsmässig relation genom att utbildningsföretaget samarbetade 
med ett annat bolag för att utveckla verksamheten. Detta kan tolkas som att en betalning skett 
genom en symbolisk handling i en affärsmässig relation och kan därmed leda till en mismatch 
för användarna.  
  
Vår studie visar att olika slags utbyten mellan företag är grundläggande för delningsekonomi i 
en coworkingkontext. Desto mer utbyten som sker desto mer ömsesidiga utbyten kommer 
uppstå vilket stärker förtroendet mellan parterna. Som tidigare nämnts och i likhet med 
Cropanzano och Mitchell (2005) är just förtroende en viktig aspekt till att utbyten sker och kan 
även ses som en förklaring till varför användare och värdar samt användare och användare 
väljer att dela. För användare är kunskap- och idéutbyten en central resurs och för att denna typ 
av resurs ska utbytas krävs att en relation är stabil i enlighet med Shiau och Luo (2012). Vidare 
krävs även att det finns ömsesidighet och förtroende mellan parterna (Cropanzano & Mitchell, 
2005). Utifrån empiriinsamlingen framgår det dock att det finns användare som delar med sig 



	 74	

av sin kunskap till andra företag utan att förvänta sig någonting tillbaka vid mindre tjänster. 
Detta kan liknas vid altruism genom att användarna inte förväntar sig att få någonting tillbaka 
utan enbart ämnar bidra till det större nätverket för ett syfte som sträcker sig förbi den egna 
verksamheten. Utbildningsföretaget och juridikföretaget lyfter att de kan dela med sig av sin 
kunskap och expertis i viss mån men om det rör sig om större tjänster förväntar de sig ett 
monetärt utbyte. Detta kan förklaras av Molm (1994) som belyser att utbyten kräver en 
dubbelriktad transaktion vilket innebär att någonting behöver ges för att få någonting tillbaka. 
Detta visar att företag väljer att dela på resurser för att de har en övertygelse om att det kommer 
gynna deras verksamhet på något sätt i framtiden. Detta återspeglas genom dimensionen 
affärsmässiga relationer.  
	
5.2.3 Relationer som utvecklas 
Den miljö som finns inom ett coworkingkontor kan ses som komplex och innefattar en 
varierande grad status mellan aktörer. Bellotti et al (2015) menar att transaktionsförhållanden 
innebär att det finns variationer i makt, värde av resurser, kostnader och oförutsägbara resultat. 
The Park, Helio och myOffice menar att de som värdar har den slutgiltiga rösten i vad som ska 
erbjudas på kontoret och kan därmed tolkas inneha makt över användarna. Samtidigt kan ett 
liknande maktförhållande som Bellotti et al (2015) lyfter fram även skapas mellan olika 
användare då någon form av utbyte har skett. Detta kan förklaras av att det finns en norm om 
ömsesidighet, om ett företag erbjuder en tjänst till ett annat företag finns en förväntan om att få 
tillbaka någonting för detta. Exempelvis menar kommunikationsföretaget och 
utbildningsföretaget att de erbjudit andra bolag tjänster och över tid förväntar sig att få något 
tillbaka för detta. Detta skulle dock kunna tolkas som en obalans i makt då ömsesidigheten 
bygger på en kombination av två parternas prestationer men där det inte med säkerhet går att 
förutsäga att utbytet blir ömsesidigt över tid. Likt detta menar Emerson (1976) att sociala och 
materiella utbyten genererar skyldigheter. Inom coworking kan dessa skyldigheter ses som 
oförutsägbara men att det finns en förväntan om ömsesidiga fördelar.  
 
Juridikföretaget nämner affärsmässiga relationer som ett motiv till coworking eftersom 
delandet av kontor skapar möjlighet till affärer med andra bolag och varje användare kan ses 
som en potentiell kund. Juridikföretaget nämnde att företag på kontoret lär känna varandra och 
om andra bolag har en juridisk fråga vänder de sig till juridikföretaget som då kan ge råd och 
vägledning. Handlar det om större arbeten leder det till en beställning av ett ärende men om det 
är mindre uppdrag kan de hjälpas åt utan att några monetära utbyten sker. Blau (1964) menar i 
likhet med Emerson (1976) att det i sociala utbyten kan uppstå oklarheter kring skyldigheter 
inför framtiden. Eftersom juridikföretaget i detta fall beroende på uppdragets omfattning 
antingen förväntar sig betalning i form av ett socialt utfall eller ett finansiellt utfall, kan det 
möjligtvis uppstå oklarheter företag emellan. Dessa oklarheter handlar då om hur stort eller litet 
ett utbyte behöver vara innan det kräver någon form av motprestation.  
 
Helio upplever att användare inte utnyttjar alla de fördelar som finns och därmed inte bidrar till 
nätverket i den mån de skulle önska. Detta kan förklaras av Homans (1961) som menar att 
resultatet av ett ömsesidigt utbyte kräver en kombination av de båda parternas prestationer. 
Detta skulle kunna innebära att det ömsesidiga utbytet tenderar att bli beroende av användarnas 
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prestation. Detta kan även kopplas an till Cropanzano och Mitchells (2005) Figur 2. 
transaktioner och relationer i sociala utbyten då motivet sociala relationer för värdar även 
innefattar en social relation men med en ekonomisk transaktion i form av medlemskap från 
användarna. Värdarna önskar ha en social och öppen relation med användarna för att främja 
utbyten och gemenskap. Som framgår av empirin vill värdarna inte bara tillhandahålla 
möjligheten till sociala och affärsmässiga relationer för användarna utan även vara en del av 
dessa relationer själva.  
 
Sociala relationer och affärsmässiga relationer framgår vara två framstående dimensioner av 
motiv till deltagande i coworking både från användares och värdars perspektiv enligt 
föreliggande studie. De affärsmässiga och sociala relationer som uppstår inom coworking har 
olika karaktär vilket i sin tur påverkar varför och i vilken form utbyten uppstår. Skillnader i 
relationer är även något som Cropanzano och Mitchell (2005) belyser inom social utbytesteori. 
Likt detta menar mediaföretaget att coworking skapar två typer av relationer; dels affärsmässiga 
till kunder och partners men även vänskapsrelationer med andra användarföretag. 
Vänskapsrelationer som skapas och utvecklas mellan företag som befinner sig i samma 
situation är ett sätt att knyta sociala band genom igenkännande. Likt detta menar Belk (2010) 
att delningsbeteenden kan resultera i sociala relationer. Detta framgick tydligt av de aktiviteter 
vi fick möjlighet att delta i. Under buggkursen och nätverksfrukosten fanns en gemenskap 
mellan användare och användare samt mellan användare och värdar. Enligt värdarna erbjuds 
dessa event i syfte att möjliggöra för användare att utveckla relationer mellan varandra. 
Anledningen till att användarna väljer att delta i event som dessa är enligt It-företaget att det är 
på sådana tillställningar som interaktioner uppstår. Vidare kan dessa inledande sociala 
interaktioner övergå till affärsmässiga relationer och utbyten av kunskap och uppdrag kan 
uppstå enligt It-företaget. Likt Cropanzano och Mitchell (2005) diskuterat kan detta förklaras 
av att det är sociala utbyten som skapar förtroende gentemot andra parter, vilket på sikt kan 
leda till starka relationer som skapar effektiva beteenden på en arbetsplats. Detta återspeglas 
inom coworking genom att sociala relationer kan föranleda starka affärsmässiga relationer. 
Vidare kan även de sociala aktiviteterna som anordnas på de olika coworkingkontoren liknas 
vid lyckade utbyten som kan påverka en relation i positiv riktning. Fördelaktiga och rättvisa 
samarbeten inom starka relationer leder i sin tur till att dessa relationer skapar effektiva 
beteenden på en arbetsplats och positiva attityder gentemot det arbete som ska genomföras 
(Cropanzano & Mitchell, 2005). 
 
Creative House belyser att som en följd av att det sitter över hundra olika företag på 
coworkingkontoret och som dessutom arbetar nära varandra uppstår starka relationer mellan 
användarna. Detta kan förklaras av Lambe, Wittman och Spekman (2001) genom att komplexa 
utbyten kräver ömsesidig anpassning. Det kan tolkas som att värdar anpassar sig till 
användarnas behov genom att skapa en miljö som uppmuntrar krockar mellan användare där 
utbyten kan ske. Ett konkret exempel på att detta har skett är på värdföretaget Helio där två 
användare med helt skilda affärsidéer tillsammans identifierade ett behov på marknaden som 
de kunde tillfredsställa genom att kombinera deras resurser i ett gemensamt projekt. Utifrån 
observationen på Helio såg vi att dessa företag satt i skilda kontor men att aktiviteter och 
utformning av coworkingkontoret möjliggjorde för att ett samarbete kunde uppstå.  
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Lambe, Wittmann och Spekman (2001) menar att relationella utbyten mellan företag är starkt 
beroende av samverkan. Likt detta präglas relationerna mellan användarföretagen av 
samverkan, då immateriella resurser som kunskap- och idéutbyten sker samt att nya 
gemensamma projekt uppstår. Ett exempel på hur relationer kan utvecklas ges av 
utbildningsföretaget som menar att företagen på coworkingkontoret blivit som en familj och att 
de genom detta i större utsträckning är villiga att dela resurser med andra bolag. 
Utbildningsföretaget menar att de kan erbjuda betydligt bättre tjänster till bolag som de känner 
till från grunden, jämfört med att försöka hjälpa ett företag utifrån. Utbildningsföretaget menar 
att detta är en fördel med att vara externa kollegor. De menar att det uppstår förtroende mellan 
företag och att samarbeten då utvecklas naturligt. I linje med detta menar Emerson (1976) att 
utbytesrelationer utvecklas genom förtroende. 
 
Inom både delningsekonomi och social utbytesteori är förtroende ett centralt begrepp för att 
relationen ska bli långvarig och att utbyten ska ske (Cropanzano & Mitchell, 2005; Shiau & 
Luo, 2012). Förtroende framkommer inte som ett motiv till att delta i coworking utifrån vår 
studie men genomgående upplevs det finnas ett förtroende mellan aktörerna genom betoningen 
på samarbete framför konkurrens som lyfts fram av kommunikationsföretaget, mediaföretaget 
och It-företaget. Det kan tolkas som att företaget förväntar sig att få något tillbaka av samarbetet 
vilket framgår av kommunikationsföretaget som lyfter fram att prisnivån behöver vara rimlig 
men att den främsta anledningen till delning är att man faktiskt agerar tillsammans. Detta visar 
att ett ekonomiskt utbyte kan ske i form av att priset för samarbetet ska vara rimligt. Samarbetet 
mellan företag inom coworking bygger i stor utsträckning på en förväntan om att det ska gynna 
båda parter. Detta kan liknas vid vinster för gruppen som belyses av Cropanzano och Mitchell 
(2005).  
 
För att förtroendet ska kvarstå inom coworking kan det krävas att det finns vinster för gruppen 
och att ett och samma företag inte drar för mycket nytta av detta. Meeker (1971) menar att en 
och samma aktör kan ta mer än vad de har bidragit med samtidigt som en aktör kan ge mer än 
vad de tar. I den utsträckning som det finns ett förtroende mellan parterna och att parterna inte 
utnyttjar det faktum att det skulle gå att ta mer än de ger inom coworking kan detta undvikas. 
Shiau och Luo (2012) menar även att förtroende är en viktig aspekt för att kunskap- och 
idéutbyten ska kunna ske. Vår studie visar att detta kan härledas till hur delning fungerar i en 
B2B kontext. I vår studie har det inte identifierats en brist på förtroende utan det framgår en 
ömsesidighet i de flesta utbyten som sker. 
 
Vår studie visar att effektivitet är ett motiv som kan förklaras av att det finns starka relationer 
inom de företag som lyfter fram detta som ett motiv. Detta kan förklaras av att starka relationer 
skapar effektiva beteenden och positiva attityder gentemot arbete (Cropanzano & Mitchell, 
2005). Användare lyfter fram att deras arbetssätt har effektiviserats av att tillhöra ett 
coworkingkontor. Användarna menar att de befinner sig i en miljö där de upplever produktivitet 
vilket är en anledning till att välja coworking framför att sitta hemma eller på caféer. 
Effektiviteten påverkar i sin tur även det ekonomiska motivet genom att tillväxten för företaget 
kan öka. De aggregerade dimensionerna ekonomi och effektivitet för användarna genererar en 
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ekonomisk transaktion i en ekonomisk relation genom att deras medlemskap ökar effektiviteten 
gentemot andra företag samt att det är ett förmånligt pris att betala för detta. Relationen och 
utbyte leder till en match i enlighet med Cropanzano & Mitchell (2005). Även motivet ekonomi 
förekommer hos värdarna men genom att det finns en lönsamhet och tillväxt i den ekonomiska 
transaktionen samt i den ekonomiska relationen mellan värd och användare vilket även det 
resulterar i en match. 
 
Med utgångspunkt och inspiration av Figur 2. Transaktioner och relationer inom sociala 
utbyten (Cropanzano & Mitchell, 2005) har de aggregerade motiv som genererats av studiens 
innehållsanalys placerats in i de olika fälten efter typ av transaktion och typ av relation. Detta i 
syfte att skapa en översiktlig bild av varför företag väljer att dela resurser med varandra. Figuren 
har utvecklats genom att nya motiv format det nya fältet altruism. De grå figurerna representerar 
användarnas motiv och de blå figurerna representerar värdarnas motiv. Utifrån vår studie har 
livsstil, idealism och värdeskapande framkommit som aggregerade dimensioner som inte direkt 
kan placeras in i att innehålla både en ekonomisk och social transaktion i en ekonomisk och 
social relation. Därav bidrar dessa till utveckling av social utbytesteori i form av ett nytt fält 
som inte har framkommit i modellen tidigare. Detta fält berör altruism vilket Figur 6 illustrerar. 
Altruism är ett framstående begrepp inom delningsekonomi vilket som en utvecklande 
dimension av social utbytesteori kopplar samman coworking till fältet delningsekonomi och 
social utbytesteori.  
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Figur 6. Egenutvecklad modell genom utveckling av Transaktioner och relationer inom 
sociala utbyten av (Cropanzano & Mitchell, 2005, sida 887, vår översättning)  
 

 
  



	 79	

6. Slutsats  
 
I detta kapitel presenteras inledningsvis studiens slutsats i syfte att besvara studiens 
forskningsfrågor. Därefter följer en vidare diskussion kring studiens resultat och intressanta 
aspekter som framkommit av empiriinsamlingen följt av studiens bidrag och förslag till vidare 
forskning.  
 
6.1 Slutsats 
Föreliggande studie visar att coworkinganvändare drivs av motiven sociala relationer, ekonomi, 
affärsmässiga relationer, effektivitet och livsstil. Ekonomi och effektivitet är motiv med 
övervägande egoistiska egenskaper. Sociala relationer och affärsmässiga relationer innefattar 
både egoistiska och altruistiska egenskaper. Inget av dessa motiv är dock rent egoistiska eller 
altruistiska utan det återfinns en kombination av egenskaperna. Livsstil i sin tur präglas av 
ekonomiska och altruistiska motiv genom att användare förväntar sig ett högre syfte av 
medlemskapet. Det framgår att användare väljer att genomföra handlingar som inte enbart är 
kopplade till företagets egenintresse utan även för att gynna andra parter. 
 
Coworkingvärdar drivs av motiven sociala relationer, ekonomi, affärsmässiga relationer, 
idealism och värdeskapande inom coworking. De idealistiska och värdeskapande motiven kan 
förstås som övervägande altruistiska. Däremot återfinns egoistiska aspekter inom dessa genom 
att värdar även förväntar sig ömsesidiga utbyten. Motivet sociala relationer har både altruistiska 
och egoistiska egenskaper medan ekonomi och affärsmässiga relationer har mer utmärkande 
egoistiska egenskaper.  
 
I en coworkingkontext uppstår relationer och transaktioner till följd av att interaktioner uppstår 
över organisatoriska gränser, både mellan användare och användare samt mellan värdar och 
användare. De relationer som utvecklas kan härledas till motiven sociala och affärsmässiga 
relationer och bygger på förtroende mellan parter i decentraliserade nätverk. Dessa 
partikularistiska utbyten skapar bestående mönster mellan företag genom tron på ömsesidighet 
över tid. Relationer uppstår inom delningsekonomi B2B vilket kan förstås genom regeln om 
ömsesidiga beroenden. Transaktioner mellan företag inom coworking sker i form av mer 
ekonomiska utbyten och framgår genom motiven ekonomi och effektivitet. Dessa utbyten kan 
förstås genom att vara mer konkreta och innefatta egoistiska egenskaper.  
 
Studien undersöker delningsekonomi mellan företag vilket kan förklara att de motiv som 
framkommit många gånger innefattar egenskaper som berör företagande, i form av 
affärsmässiga relationer och ekonomi. Trots dessa ekonomiskt och affärsmässiga betonade 
motiv visar vår studie att de utbyten som sker mellan företag präglas av samarbete framför 
konkurrens. Samarbete mellan företag bygger på förtroende och är således en förutsättning för 
att relationer ska utvecklas och transaktioner ska utbytas i en coworkingkontext. En norm för 
utbyten inom coworking kan därmed ses vara samarbete. Vidare kan coworking leda till att 
företaget upplever sig vara en del av en helhet och vilja bidra till vinning för gruppen i stort. 
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Att parter väljer att utföra relationella och transaktionella utbyten mellan varandra kan även 
förklaras av regeln status genom att då olika företag från olika branscher ryms under samma 
tak, kan resurskombinationer uppstå genom skillnader vilket ökar värdet i utbyten. Företag 
väljer därmed att dela med varandra för att ta del av nya perspektiv och kunskaper som kan 
utveckla den egna verksamheten. Coworking är således inte bara en kontorslösning för att 
tillfredsställa grundläggande behov, utan en form av livsstil både för användare och värdar 
vilket kan resultera i nya affärsmöjligheter. Detta framgår genom de nya motiv som växt fram 
i form av livsstil, idealism och värdeskapande som knyter an till ett högre syfte i form av att 
aktören vill bidra till ett bättre, mer resurseffektivt samhälle både för sig själv och andra parter.  
 
Ekonomiska och sociala utbyten är grundläggande för relationer och transaktioner inom social 
utbytesteori. Denna studie placerar även altruism i kontexten för transaktioner och relationer 
inom social utbytesteori som ett sätt att förstå varför relationer och transaktioner sker mellan 
företag. Detta visar ytterligare en dimension då motiv till delningsekonomi B2B studeras utifrån 
den teoretiska kontexten social utbytesteori och den empiriska kontexten coworking. 
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6.2 Diskussion  
De empiriska resultat som analyserats och presenterats i studiens slutsats bedömer vi som 
legitima och trovärdiga med hänsyn till att vi undersökt delningsekonomi i en B2B-kontext. 
Tidigare studier inom delningsekonomi P2P och B2C lyfter fram resultat som både innefattar  
likheter och skillnader från vår studie. Detta anser vi vara sannolikt eftersom delningsekonomi 
studerats ur en annan kontext men där det även återfinns likheter mellan de två kontexterna. I 
en coworkingkontext, delningsekonomi B2B, är exempelvis nätverket viktigt för värdar vilket 
inte framgår inom P2P eller B2C. Detta kan förklaras av att det finns andra aspekter som skiftar 
mot mer affärsmässiga motiv jämfört med delning mellan privatpersoner eller mellan 
privatpersoner och företag. Detta framgår genom att de ekonomiska och affärsmässiga motiven 
innefattar teman som framkommit av att undersöka delningsekonomi i en B2B-kontext vilka är 
lönsamhet, nätverk och tillväxt för värdarna och tillväxt, produktivitet och legitimitet för 
användarna. Detta är nya motiv som inte framkommit i forskningen av coworking eller 
delningsekonomi tidigare. Skillnaderna mellan vår studie och tidigare studier inom coworking 
kan härledas till att coworking på den svenska marknaden generellt har mer ekonomiska och 
affärsmässiga motiv.  
 
Det har tidigare framgått att användarnas motiv inom delningsekonomi haft betydligt mer fokus 
på de egoistiska drivkrafterna medan vår studie visar att det även finns altruistiska inslag av 
motiv för användarna. Värdarnas motiv har i sin tur i tidigare forskning varit mer altruistiska 
men vår studie visar även att egoism återfinns bland motiven vilket är något som inte 
framkommit i tidigare studier. Att det inte finns en koppling mellan samtliga aggregerade 
dimensioner i studiens första analysdel mellan användare och värdar kan härledas till att 
värdarnas motiv inte enbart går ut på att tillgodose användarnas behov utan att värdarna även 
ämnar skapa värde, då främst finansiella värden, för sig själva vilket kopplas till egoistiska 
motiv. Det bör även nämnas att det inte varit lika enkelt att utläsa värdarnas motiv som 
användarnas då de i föreliggande studie inte är lika tydliga som de motiv som framkommit från 
användarna.  
 
6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Vår studie bidrar till utveckling av det aktuella forskningsläget för delningsekonomi i form av 
förståelse gällande varför företag väljer att delta i coworking samt varför företag delar och 
utbyter materiella och immateriella resurser mellan varandra i en coworkingkontext. Detta 
fyller ut ett identifierat forskningsgap inom delningsekonomins B2B-segment. Det finns vidare 
i dagsläget betydligt mer forskning kring användares motiv till coworking och denna studie 
ämnar därför ge insyn i användarföretag såväl som värdföretags motiv till engagemang i 
coworking. Studien genererade motiv som inte har framkommit i tidigare forskning vilket kan 
förstås genom att motiv till delningsekonomi B2B skiljer sig från delningsekonomi P2P och 
B2C som tidigare studerats. Genom att fokusera på coworking har delning och utbyten kunnat 
studeras både mellan användare och användare samt mellan användare och värd. Då tidigare 
forskning inom motiv till delningsekonomi och coworking är empiriskt genererade bidrar denna 
studie även till en utveckling av aktuellt forskningsfält genom att studera motiven ur ett 
teoretiskt perspektiv. Genom detta har vi även kunnat generera nya insikter gällande 
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transaktioner och relationer inom sociala utbyten genom dimensionen altruism vilket ger ett 
teoretiskt bidrag till social utbytesteori.  
 
Studiens praktiska bidrag är att studien kan vara av intresse både för företag som idag driver 
coworkingbolag men även för fastighetsägare som i allt större utsträckning etablerar sig på 
coworkingmarknaden antingen genom uppköp av befintliga bolag eller skapande av egna. 
Ytterligare en dimension berör de företag som antingen använder coworking idag eller är 
potentiella användare, eftersom utveckling i fältet kan leda till mer inspirerande arbetsplatser 
med ökade möjligheter till nätverkande och förtroendeskapande gentemot andra företag. 
Coworking bör även ses som en möjlighet till att bidra till en mer hållbar värld genom 
gemensamt nyttjande av resurser och att studera coworking och förstå varför företag väljer att 
dela kan därför leda till ett praktiskt bidrag till samhället i stort. Delningsekonomins växande 
praktiska betydelse ökar behovet av studier inom området för de värdar, fastighetsägare och 
användare som berörs av coworking. 
 
6.4 Vidare forskning 
Efter att studien genomförts och med hänsyn till att vi innan studiens start identifierat två gap 
inom forskningen, dels inom delningsekonomi B2B samt att värdarnas motiv var starkt 
underrepresenterade i forskningen finns belägg för att fortsätta studera dessa områden. Då i 
form av att fokusera på enbart ett par eller enstaka av de motiv som denna studie har tagit fram. 
Detta för att söka relationer kring hur dessa exempelvis påverkar utvecklingen av ett företags 
verksamhet på längre sikt. Då flera av de företag som denna studie undersökt inte nyttjat 
coworking under en längre period hade det varit intressant att belysa liknande aspekter men i 
ett senare skede för att kunna jämför om motiven och sättet som relationer och transaktioner 
sker förändras över tid. Genom att genomföra observationer som sträcker sig över en längre 
tidsperiod än föreliggande studies observationer görs skulle detta vara möjligt. 
 
En annan aspekt att belysa i vidare forskning skulle kunna vara att undersöka de barriärer som 
kan finnas inom coworking. I denna studie har vi undersökt motiv och därmed hade det varit 
intressant att även studera negativa aspekter av coworking. Detta skulle kunna utvecklas till att 
se vilka spänningar som skulle kunna uppstå på ett coworkingkontoren mellan användare och 
användare. Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att studera kopplingen mellan 
coworking och hållbarhet och vilka faktiska resultat på resurseffektivitet som coworking kan 
generera. Detta genom att exempelvis belysa hur mycket elektricitet och vatten som skulle 
kunna sparas genom att flera företag sitter i samma lokaler framför att sitta i egna lokaler.  
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Bilaga 1. Intervjuguide användare 
 
Bakgrund 

• Bakgrund och profession? 
• Vad är coworking för er? 

 
Tema 1 - Motiv 

• Berätta om varför ditt företag valde att använda ett coworkingkontor? 
• Varför valde ditt företag det här kontoret över ett traditionellt kontor?  
• Vad har ditt företag för mål med att använda coworking? 
• Utfall/resultat av användandet av coworking för ditt företag? 

 
Tema 2 - Delning och utbyten 

• Materiella resurser: Användandet av de resurser som finns på coworkingkontoret. 
Vilka materiella resurser använder ditt företag? 
Hur används dessa? 

• Immateriella resurser: Vilka immateriella resurser använder ditt företag? 
Hur används dessa? 

• Hur upplever ni relationerna på kontoret? Både med andra användare men även värdar 
 
Tema 3 - Verksamhet 

• Medlemskap? (typ av medlemskap, hur coworkingkontoret används av 
användarföretaget i form av tid och plats) 
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Bilaga 2. Intervjuguide värdar 
 
Bakgrund  

• Berätta om bakgrunden till att detta bolag kom till och nu drivs 
• Vad är coworking för er?  

 
Tema 1 - Motiv 

• Berätta om varför ni driver/arbetar på ett coworkingkontor? 
• Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för ett coworking bolag enligt er? 
• Utfall/resultat av kontoret, vad har ni för mål med att erbjuda coworking?  

 
Tema 2 - Delning och utbyten 

• Användandet av de resurser som finns på coworkingkontoret (materiella) - hur 
använder ni och tillhandahåller ni materiella resurser 

• Användandet av de resurser som finns på coworkingkontoret (immateriella) - hur 
använder ni och tillhandahåller immateriella resurser 

• Hur upplever ni relationerna mellan er och användarföretagen på kontoret?  
 
Tema 3 - Verksamhet 

• Vilka är era kärnvärden?  
• Vilka är era medlemmar och vilka medlemmar vill ni ha? 
• Hur skapas värde för medlemmarna?  
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Bilaga 3. Intervjuer med användare (kodningsexempel) 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema Aggregerad 
dimension 

Det är kul och 
det är jättesvårt 
att gissa vad 
människor 
jobbar med på 
hur de ser ut. Då 
blir det lite "vad 
gör du" och det 
är roligt att starta 
en konversation 
kring det. 

Genom att 
behöva fråga vad 
en annan person 
arbetar med kan 
vara ett bra sätt 
att starta en 
konversation på 

Starta en 
konversation 

Prata med nya 
människor 

    

Ja men det är väl 
egentligen den 
största 
tillgången att 
man kan få nya 
vänner som 
är på samma 
plan som du. Att 
starta 
eget är väldigt 
glamoriserat 
men bakom 
allt är det massa 
arbete, plocka ut 
8- 
tusen i månaden 
och leva på 
nudlar 
med stress över 
allting 

Man kan få nya 
vänner som är på 
samma plan som 
en själv sett ur 
ett 
entreprenöriellt 
perspektiv 

Nya vänner Träffa människor  
Sociala 
interaktioner 

 
 
 
 
 

Sociala 
relationer 

Det gör att man 
finner 
samhörighet 
med varandra. 
Det är skönt att 
veta att man inte 
är ensam i sin 
situation utan att 
det finns många 
som känner sig 
stressade och 
rädda 

Användaren 
finner 
samhörighet 
med varandra 
genom att de har 
samma känslor 
och står inför 
samma 
utmaningar 

Samhörighet Känsla av 
gemenskap 

Gemenskap   
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Kan även vara 
skönt att bolla 
med någon som 
jobbar med 
något helt annat 
så man får ett 
nytt perspektiv.  

Bolla med någon 
som jobbar med 
något helt annat 
så man får ett 
nytt perspektiv.  

Bolla idéer Nya perspektiv Kunskaps 
och ide 
utbyten 

  
  
  
  
  
  

 

Vi samarbetar 
med andra It 
bolag i huset, vi 
kan 
lämna in 
upphandlingar 
tillsammans. Sen 
jobbar 
jag med ett annat 
It bolag och då 
förlängs 
tentaklerna 

Vi samarbetar 
med andra It 
bolag i huset 
vilket gör att den 
egna 
organisationen 
sprids 

Samarbete 
över de 
organisatoriska 
gränserna 

Samarbete med 
andra på 
coworkingkontoret 

Samarbete  
Affärsmässiga 
relationer 

Jag kan komma 
och gå när jag 
vill, det är helt 
fritt och man får 
ett passerkort 
vilket känns 
tryggt. Det har 
hänt att jag har 
gått hit sent på 
kvällen för att 
skriva ut något 
papper som 
måste postats 
tidigt. Så det är 
skönt att det är 
flexibelt och 
öppet dygnet 
runt 

Så det är skönt 
att det är 
flexibelt och 
öppet dygnet 
runt 

Öppet dygnet 
runt 

Fri tillgång till 
ytorna 

Flexibilitet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effektivitet 

Det är skönt att 
ha markservice 
om 
lampor/skrivare 
inte funkar får 
man hjälp med 
det. Sånt har vi 
inte tid att rodda 
själva. 

Användarna har 
inte tid med att 
rodda med 
servicen själva 
  

Service som 
underlättar 
vardagen 

Utnyttjande av 
service 

Service  
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Vi var 
intresserade av 
något som var 
hyfsat 
budgetmässigt. 
Egna kontor 
tenderar att bli 
rätt dyra. 

Vi var 
intresserade av 
något låg bra i 
pris till skillnad 
från traditionella 
kontor 

Jämförelse 
med 
traditionellt 
kontor 

 Förmånligt pris Pris   
  
  
  
  
  
  

 
 

Sen är det också 
ett bra sätt att 
göra affärer med 
varandra. 
Särskilt för min 
del som riktar 
sig till andra 
företag, varje 
företag i ett 
coworkingkontor 
är en potentiell 
kund. Det är kul 
att vi kan sälja 
tjänster till 
varandra. 

Särskilt för min 
del som riktar 
sig till andra 
företag, varje 
företag i ett 
coworkingkontor 
är en potentiell 
kund 

Potentiella nya 
kunder 

Företaget kan växa Tillväxt Ekonomi  

Jag behöver 
aldrig vara 
orolig när jag 
går till ett 
konferensrum att 
det ska se dåligt 
ut. Det 
tror jag 
definierar ett 
coworking 
space, att man 
tar hand om 
platsen på ett 
helt annat sätt. 
Det här är mer 
än en yta och en 
plats att sitta. 
Det här ser man 
som sitt eget 
hem och man 
skitar inte ned i 
sitt eget hem 

Man tar hand om 
platsen på ett 
helt annat sätt, 
som att det vore 
ens eget hem. 
Det här är mer 
än bara yta och 
en plats att 
sitta 

Värna om ytan Hemmakänsla Atmosfär  Livsstil 
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Bilaga 4. Intervjuer med värdar (kodningsexempel) 
 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema Aggregerad 
dimension 

Vi älskar att 
koppla ihop folk 

De drivs av att 
sammanföra 
människor 

Koppla ihop 
folk 

Sociala möten Sociala 
interaktioner 

  
 

Helio tror att det 
är människor som 
gör en plats, att 
man bygger något 
tillsammans 

Tillsammans 
bygger 
användarna 
något 
tillsammans 

    Gemenskap Sociala 
relationer 

I min värld borde 
tillväxt vara det 
viktigaste för oss 
då den här 
branschen växer 
just nu, alla växer 

Då andra 
bolag i 
branschen 
växer måste vi 
fokusera på 
det 

Viktigt att 
ligga framkant 

Konkurrenskraft Tillväxt   
  
  
  
  
 

Våra medlemmar 
har kommit lite 
längre när de 
sitter här, de är 
inte längre i start 
up-fasen. Det 
kanske man 
märker dels på 
vilka som faktiskt 
sitter här men 
också för att vi 
kan ta en lite 
högre prislapp än 
andra. 

En viss typ av 
medlemmar 
som kan betala 
en något högre 
prislapp då de 
är etablerade 

Användarna 
genererar 
lönsamhet 

Priset Lönsamhet Ekonomi  

Tanken var att ta 
in smarta och 
inspirerande 
människor så det 
fanns redan då en 
tanke att 
jobba 
tillsammans, mer 
än att bara fylla ut 
platsen 

Grundtanke att 
sitta med nära 
ett 
inspirerande 
och smart 
nätverk 

Mer än att 
bara fylla yta 

Skapa ett 
nätverk 

Nätverk  
 
 

Affärsmässiga 
relationer 
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Där är ju 
mångfalden 
superviktig också. 
vi vill ju 
ha en mix av både 
män och kvinnor, 
ursprung osv. 
så där är det 
jättekul när det 
dyker in de 
personer 
som tillför  

Mångfalden är 
superviktig, vi 
vill ju ha en 
mix av både 
män kvinnor, 
ursprung 

Mångfald 
bland 
medlemmar 

Alla är 
välkomna 

Öppenhet   

Det är ju ett 
väldigt hållbart 
sätt att arbeta på. 
Inte många som 
har sina egna 
kontor. Vi delar 
kontor och 
kostnader. 

Vi delar 
kontor och 
kostnader 
vilket bidrar 
till ett hållbart 
arbetssätt 

Delar kontor Delning Resurseffektivitet Idealism 

Vi skapar värde 
för användarna 
dels genom att ge 
förutsättningarna 
att man kan 
nätverka för det 
är den stora biten 

Värdet ligger i 
att ge 
användarna 
rätt 
förutsättningar 
för att skapa 
ett nätverk 

Ge rätt 
förutsättningar 
för 
nätverkande 

Förutsättningar Möjliggörande   
  
  
  
  

Ditt hem är ett 
hem och ens 
trygga plats men 
det här stället ska 
vara ett ställle 
man vill gå till, 
ett välmående 
brödraskap. Det 
är hit man vill 
komma och man 
trivs för att det är 
ett bra 
coworkingställe 

Coworking 
ska kunna 
likställas med 
känslan i ens 
eget hem 

En trygg plats 
där man trivs 

Hemmakänsla Atmosfär  
Värdeskapande 

  
 

 


