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Abstract 

During the past years the demand for flexible office spaces on the Swedish office market has increased, 

which has cleared a path for a new concept – coworking. The concept, which shares some similarities 

with office hotels, is based on the philosophy that capital goods and services should be shared amongst 

parties. Due to the concept’s recent development on the Swedish market, there is a lack of studies 

from the tenant’s perspective. Throughout this essay we have used a qualitative research approach, 

where seven semi structured interviews have been carried out in order to answer the main question: 

When is it beneficial for the tenant to choose coworking? 

 

When renting a traditional office space, the contracts are regulated by 12th chapter in Jordabalken. 

However, these rental agreements are often written over three years and includes a specific period of 

notice when the contract is terminated. Coworking is a concept which tries to find the golden path for 

companies that do not have the possibility to sign long contracts.  

 

The conclusion states that it can be more profitable for smaller expanding companies to choose 

coworking over traditional office space. This is primarily due to expanding company’s requirement of 

flexibility, following difficulties regarding their ability to predict future office needs. Furthermore, the 

concept can be more suitable for companies with a lot of consultants, because the time spent in the 

office is decreasing. For smaller companies, coworking can also be sustainable both economically and 

ecologically. However, some companies that are working under legal secrecy might not be suitable to 

sit in coworking areas. The study has generated questions regarding whether coworking-agreement 

should be classified as a rental agreement or a membership, which should be researched further.  
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Sammanfattning 

Under senare år har efterfrågan på flexibla avtal ökat på den svenska kontorsmarknaden, vilket har 

banat väg för ett nytt kontorskoncept - coworking. Konceptet, som är snarlikt kontorshotell, bygger på 

filosofin om att kapitalvaror och tjänster ska delas mellan parter. I och med konceptets relativt korta 

historia på svensk kontorsmarknad finns en avsaknad av studier baserade på hyresgästens perspektiv. 

Uppsatsen använder sig av en kvalitativ forskningsmetod, där sju semistrukturerade har genomförts 

för att besvara den huvudsakliga frågeställningen: När är det mer fördelaktigt för hyresgästen att välja 

coworking?  

 

En uthyrning av ett traditionellt kontor regleras av hyreslagen, det vill säga kapitel 12 Jordabalken. 

Dessa typer av hyresavtal är ofta inte tillräckligt flexibla för vissa företag, då dessa kontrakt oftast har 

en kontraktslängd på minst tre år, samt en viss uppsägningstid. Coworking är ett koncept som försöker 

finna en lösning för de företag som inte kan skriva så länga kontrakt. 

 

Uppsatsen visar att det kan vara fördelaktigt för mindre företag som befinner sig i en expansiv fas att 

välja coworking framför traditionellt kontor. Det beror främst på flexibiliteten som efterfrågas när 

expansiva företag har svårigheter att förutse framtida lokalbehov. Konceptet kan också vara attraktivt 

när allt fler branscher går mot en konsultliknande verksamhet, där mindre tid spenderas på kontoret. 

Det kan vara hållbart både ekonomiskt och ekologiskt för mindre företag att välja coworking då 

konceptet bygger på filosofin om att kapitalvaror och tjänster ska delas mellan parter och kapitalsvaga 

företag kan därför reducera sina utgifter bundet till detta. Vidare finns det vissa utmaningar med 

coworking, exempelvis är flera juridiska frågor i en gråzon eller att vissa verksamheter som arbetar 

med strikt sekretess inte kan använda sig av coworking. 
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1. Inledning 

 
Denna sektion består av en kort bakgrund kring ämnet som avhandlas i denna rapport, följt av 

problemformulering, syftet med avhandlingen, samt själva frågeställningen och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Sedan det senaste sekelskiftet har kontorshotell etablerat sig som ett nytt koncept på 

fastighetsmarknaden. Med flexibla kontrakt för kontor har konceptet blivit allt större. Under de 

senaste åren har dock ett förnyat koncept tagit över och attraherat nya kunder: coworking-konceptet. 

Från år 2017 till år 2018 ökade antalet kvadratmeter coworking i de största städerna i Norden från ca 

400 000 kvadratmeter till ca 550 000 kvadratmeter, vilket är en ökning med ca 36 procent (Newsec, 

2019).     

 

Skillnaden mellan det tidigare konceptet kontorshotell och coworking är att medlemmarnas fokus vid 

coworking snarare ligger på det kulturella än på det fysiska, vilket menas att medlemmar värdesätter 

kulturen på arbetsplatsen och därför letar efter lösningar som fokuserar på exempelvis gemensamhet 

och kreativitet. (Olsson Äärlaht, 2017) Eftersom coworking fokuserar på just gemensamhet och 

nätverkande så har konceptet blivit större och större i de nordiska länderna de senaste åren.          

1.2 Problemformulering 

Med coworking-konceptets framfart har det uppkommit flera nya frågor. Tack vare dess framfart har 

nu coworking blivit ett relativt vanligt begrepp inom fastighetsbranschen, men det finns fortfarande 

många funderingar. Forskning om detta område i Sverige är fortfarande begränsat, där det finns mer 

forskning om vad coworking faktiskt är än varför vissa företag väljer coworking istället för traditionella 

kontor. En övervägande del av den forskning som idag finns på området är även gjord utifrån 

fastighetsägarens perspektiv. Därför finns det ett behov att undersöka när det är mer fördelaktigt för 

en hyresgäst att välja coworking istället för traditionella kontor.          

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring konceptet coworking och vilka företag som 

primärt borde sitta på en coworking-yta. Uppsatsen kommer därmed analysera för- och nackdelarna 

med coworking-lösningar jämfört med traditionella kontor samt varför företag hellre använder sig av 

coworking-lösningar. Detta för att senare kunna bedöma om det finns faktorer som gör det mer 

fördelaktigt för ett företag att välja coworking istället för traditionellt kontor. Studiens huvudsakliga 

frågeställning är: När är det mer fördelaktigt för företag att välja coworking istället för ett traditionellt 

kontor? 
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Följande frågeställningar ska hjälpa till att besvara huvudfrågeställningen: 

1. Vilka är för- och nackdelarna med coworking för hyresgäster? 

2. Vad kan tänkas förklara att en hyresgäst hellre använder sig av en coworking-lösning istället 

för en traditionell kontorslösning? 

1.4 Avgränsningar 

Studien har som syfte att analysera fastighetsmarknaden i Sverige, och avgränsar sig därför från andra 

länder. Studien har dessutom avgränsats till fastighetsmarknaden för kontor i Stockholm. Vidare så 

finns det heller ingen vedertagen definition av vad coworking faktiskt omfattar, vilket har lett till att 

studien har avgränsats till de aktörer som påstår sig vara coworking-aktörer. Det finns flera likheter 

mellan coworking och kontorshotell, men denna studie har fokuserat på coworking då det finns ett 

större fokus på nätverkande och den sociala aspekten.      

1.5 Disposition 

Kapitel 1 - Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras frågeställningen som uppsatsen syftar till att utreda samt 

bakgrund som ligger till grund för problemformuleringen och syftet.  

 

Kapitel 2 - Utökad bakgrund 

I detta kapitel återges tidigare forskning på området samt en djupare förklaring av vad coworking är, 

och hur hyreskontrakt är utformade.  

 

Kapitel 3 - Metod 

Det tredje kapitlet inleds med en presentation av undersökningsmetod som nyttjats under arbetet. 

Därefter återges information om tillvägagångssätt för framtagande av intervjufrågor samt en kort 

presentation av respondenterna.  

 

Kapitel 4 - Teori  

I det fjärde kapitlet återfinns uppsatsens teoretiska ramverk, med fokus på kontraktsteori. 

 

Kapitel 5 - Resultat 

I kapitel fem presenteras resultaten från intervjuerna. Presentationen görs enligt en tematisk analys 

där tre teman identifierats: Företagstyper, Drivkrafter samt Utmaningar med coworking.  

  

Kapitel 6 - Analys 

I analysen diskuteras resultaten utifrån de teoretiska ramverk som ligger till grund för uppsatsen.  

 

Kapitel 7 - Slutsats 

I det avslutande kapitlet besvaras uppsatsens frågeställning genom att sammanfatta analysen och 

resultatet. Vidare återfinns även förslag till framtida forskning. 
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2. Utökad bakgrund 

 
Denna del ger en utökad översikt gällande tidigare studier kring ämnet och vad dessa studier har 

kommit fram till för att ge förståelse kring vad som redan är studerat. Dessutom studeras ämnet och 

tillhörande begrepp i detalj. 

 

2.1 Litteraturstudie 

2.1.1 Vetenskapliga studier 

I en studie som gjordes av Jylhä et al. (2015) diskuterar författarna att dagens arbetssätt inte ser 

likadant ut som för 15 år sedan. Syftet med studien var att skapa en förståelse kring vilka 

affärsmöjligheter som skapas av att arbetssättet förändras, med fokus på till exempel flexibilitet och 

service. Studien visar att arbetssättet har förändrats och en av de viktigaste förändringarna är det 

faktum att de anställda inte längre behöver gå till jobbet. Med hjälp av informationsteknologi så kan 

man nu föra jobbet till den anställde istället. Tack vare att människan slipper vara bunden till en tid 

och plats, utförs nu arbete på nya sätt på flera olika platser. Resultatet av studien säger också att 

servicebranschen behöver förändras, eftersom det inte längre är kopplad till en enda fast plats. (Jylhä 

et al., 2015) 

 

Seo et al. (2017) gjorde en studie på aktörers och medlemmars olika prioriteter när det gäller 

coworking. Studiens syfte var att undersöka olika framgångsfaktorer för att coworking ska kunna bli 

en hållbar affärsmodell, genom att analysera aktörers och medlemmars förväntningar och 

prioriteringar när det gäller coworking. Studien gjordes med en enkät med totalt 116 svarande, 60 

aktörer och 56 medlemmar. Slutsatserna som drogs var att aktörer upplevde att gemenskapen och 

kommunikationen var viktigast, följt av interiör, service och pris. Medlemmarna ansåg att 

relationsbyggandet var viktigast, följt av service, pris, event för nätverkande samt fester. De 

gemensamt högst prioriterade faktorerna var enligt studien relationsbyggande, service och pris. (Seo 

et al., 2017) 

 

Baum (2017) har gjort en studie kring filosofin om delningsekonomi – även kallat gemensam 

konsumtion. Delningsekonomi är en ekonomisk revolution som grundar sig i filosofin att kapitalvaror 

och utrymmen ska delas istället för att, som traditionen föreskriver, ägas. Filosofin växte fram under 

2000-talet, bland annat till följd av finanskrisen som utlöstes år 2008. (Baum, 2017, s. 41) Finanskrisen 

ledde till uppsägningar av anställda och ekonomiska åtstramningar, vilket medförde ett förändrat 

konsumtionsbeteende bland konsumenter. Samtidigt har bostadspriser stigit i kombination med en 

minskad andel fast- och heltidsanställda. Allt fler konsumenter har därför valt att övergå till mer 

kostnadseffektiva hyresmodeller, och betalar för tillfälliga tillgångar och äganden, i stället för det 

traditionella permanenta ägandet. (Baum, 2017 s. 42) I denna ekonomi, slipper konsumenten själv 

bära hela kostnaden för tjänsten eller varan, eftersom den delas med samtliga användare och kan 

nyttjas genom uthyrning eller byteshandel. (Baum, 2017 s. 43) Enligt Baum (2017, s. 41) kan en individs 
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fysiska platser kategoriseras till tre ”utrymmen”. Det första utrymmet utgörs av de allra flesta av ens 

hem. Det andra utrymmet utgörs för dem inom tjänstesektorn vanligen av det företagskontor en 

individ arbetar på. I dagsläget har det dock blivit vanligare att arbeta även på ett tredje utrymme, 

sociala platser som bland annat kaféer, hotell eller andra platser. Coworking-konceptet bygger på att 

skapa ”tredje utrymmen” som uppmuntrar interagerande mellan konsumenter för att främja 

innovation, kunskapsutväxling och användarupplevelsen. (Baum, 2017 s. 47) 

2.1.2 Examensarbeten 

Coworking ur ett fastighetsägarperspektiv - En studie om hur svenska fastighetsägare kan vara med 

och leda den nya kontorsmarknaden är en masteruppsats skriven av Johnell & Lundin (2019). 

Uppsatsen syftar till att undersöka coworking som framtidens kontor, där fokus legat på vilken strategi 

som fastighetsbolag kan tänkas använda för att kunna vara en ledande aktör på den nya 

kontorsmarknaden. Studien avgränsas till den svenska fastighetsmarknaden och har inte tagit hänsyn 

till hållbarhetsaspekter. Studien visar att det finns olika strategier för fastighetsägaren att erbjuda 

tjänsten coworking till sina hyresgäster, men att det är mer fördelaktigt för en fastighetsägare att ingå 

ett samarbete med en coworking-aktör då fastighetsägaren inte besitter samma kunskap om 

konceptet som en etablerad coworking aktör. Sedermera kommer Johnell & Lundin fram till att det är 

mer lönsamt för en fastighetsägare att anamma coworking konceptet då nya intäkter skapas i samband 

med en ökad nyttjandegrad av den uthyrbara arean. (Johnell och Lundin, 2019) 

 

Segmentering av Kontorshotell i Stockholm är ytterligare en studie som berör coworking. Denna är 

skriven av Abrahmsén & Westerberg (2018) som är studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan. 

Kandidatuppsatsen syftar till att utreda vilka aktörer som verkar på Stockholmsmarknaden som driver 

kontorshotell och vad dessa erbjuder sina hyresgäster. Sedermera undersöker studien 

marknadssegmenteringen av kontorshotell och dess korrelation med digital representation Studien 

avgränsas till kontorshotell som är verksamma på Stockholmsmarknaden. Resultatet påvisade att 

liknande verksamheter på området bildar kluster inom exempelvis finans och kommunikationsmedia. 

Detta förklarar Abrahmsén & Westerberg med att olika typer av verksamheter tilltalar olika 

kundsegment på marknaden. (Abrahmsén och Westerberg, 2018) 

 

Coworkingplatser - En kvalitativ studie om en kontorsbransch i förändring är ännu en kandidatuppsats. 

Undersökningen syftar till att ge en bredare uppfattning av vilka aktörer som erbjuder coworking-

konceptet. Studien eftersträvar även att undersöka varför personer väljer coworking-konceptet istället 

för traditionella hyresavtal med fastighetsägare. Utfallet av studien visar att personer väljer coworking-

konceptet på grund av den sociala aspekten, där majoriteten av företagen som hyr coworking-ytor är 

egenföretagare. Utöver detta söker hyresgästen även flexibilitet i kontraktslängd, men även 

möjligheten att kunna anpassa hyrd yta efter tillväxttakten hos företaget. (Sedin, 2016) 

 

Framtidens Fastighetsbransch: PropTech Och Co-Workings Påverkan På Kundvärdet i Kontorslokaler – 

Identifikationen Av de Faktorer Som Möjliggör Kundvärde Och Dess Påverkan På Tjänsteerbjudandet 

är ett examensarbete skrivet av Ackerstierna & Gullbrandson (2018) där man sökt att identifiera 

PropTech (Property Technology) och coworking-aktörernas påverkan på hyresgästens upplevda 

kundvärde i Stockholmsområdet. I arbetet behandlas enkom relationen mellan fastighetsförvaltaren 

och den kommersiella hyresgästen. Resultatet visade att det som skapar mervärde för hyresgästen är 
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kvalitet, anpassningsbarhet, pris och icke-monetära kostnadsreduktioner. För att ha en positiv 

påverkan är det viktigt med kvalitet och effektivitet, där Ackerstierna & Gullbrandson föreslår konkreta 

kostnadsreduktioner och flexibilitet som lösning. (Ackerstierna och Gullbrandson, 2018) 

2.1.3 Icke vetenskapliga artiklar 

I artikeln Why Major Companies Are Moving to Coworking Spaces återges att coworking till en början 

erbjöd en professionell och flexibel arbetsplats för unga, kreativa start-ups och frilansare, som skulle 

fungera som en brygga mellan att arbeta hemifrån och i ett eget kontor. Idag har däremot större 

företag vissa delar av sina verksamheter på coworking-ytor, till exempel projektbaserade team. Större 

företag står för närvarande för 40% av medlemskapen i coworking, vilket beror på att företagen anser 

att det är fördelaktigt då de enklare kan nätverka, men också för att det finns många förmåner och 

bekvämligheter med coworking. Dessutom påpekas det att för de större företagen så handlar det inte 

om kostnadsbesparingar, det handlar om det stora hela, att få vara del av något modernt och där det 

finns chans att bredda sitt nätverk. (VentureX, 2019) 

 

I artikeln Why Are Big Corporations Moving Into Coworking Spaces? publicerad av Coworking 

Resources återges att ett flertal olika typer av företag uppskattar den flexibilitet som coworking-

lösningar erbjuder. Coworking-ytorna erbjuder all nödvändig kontorsutrustning som i vanliga fall 

återfinns på traditionella kontor. Det är inte enbart frilansare, start-ups eller personer som vanligtvis 

arbetar hemifrån som har valt att arbeta på coworking-ytor, utan även stora företag har börjat välja 

den kontorsformen. IBM, Microsoft och Verizon är tre stora teknikföretag som nu testar att sitta med 

delar av sina företag på coworking-ytor för att lättare kunna integrera med start-ups. (Huang, 2018) 

  

WeWork ser att allt fler större företag väljer att sitta på deras ytor och antal företag med 1 000 

anställda som valt att sitta på WeWorks kontorsytor har under det senaste året ökat. Bland annat sitter 

företag som Facebook, Microsoft och Bank of America på WeWorks coworking-ytor. Återigen är det 

enbart delar av dessa företag som sitter på coworking-ytorna och inte hela företagen. Ett skäl är att 

företagen anser sig kunna komma närmare innovatörer. Den avslappnade atmosfären som återfinns 

på de gemensamma ytorna gör det naturligt att interagera med andra vilket ger teknikföretagen 

möjligheter att knyta kontakter med start-ups och på så sätt komma över nya affärsidéer. Coworking 

är ett koncept som oavsett storlek på företag kan reducera dess kostnader, dock är detta avhängt av 

vilken coworking-aktör som föredras. Vid val av att sitta på coworking-ytor slipper företaget 

omkringliggande utgifter för exempelvis möblemang och kontorsutrustning, i stället betalar företaget 

en medlemsavgift där detta inkluderas. (Huang, 2018) 

2.2 Coworking 

2.2.1 Vad är coworking? 

Som en uppdatering av det tidigare konceptet kontorshotell, har coworking introducerats som ett nytt 

och förnyat koncept de senaste åren.  Coworking är i grund och botten en delad arbetsplats, där det 

finns möjlighet att köpa ett medlemskap för att kunna använda ett skrivbord, rum eller liknande utan 

att själv behöva hyra hela lokalen. Syftet med coworking är att underlätta användningen av kontor för 

företag som vill ha mer flexibla kontor, eller som vill betala mindre. Som ovan nämnts så skiljer 
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coworking sig från kontorshotell genom att fokusera mycket på nätverkandet och gemenskapen. 

(Pinto, 2018) 

 

Genom att erbjuda en gemenskap och ett starkt nätverk inom kontoret så främjar coworking 

innovation och nätverkande, vilket kan vara mycket viktigt för mindre företag eller frilansare. Genom 

att erbjuda gemensamhetsytor som exempelvis kök, soffgrupper eller liknande så får medlemmarna 

möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter, vilket är det som kännetecknar coworking.    

2.2.2 Typer av medlemskap 

Det finns flera olika typer av medlemskap för företag som vill använda sig av coworking. Vanliga typer 

av medlemskap är så kallade ”Hot Desks” och ”Dedicated Desks”. Den tydliga skillnaden mellan dem 

är att vid en ”Dedicated Desk” innehas ett eget skrivbord som alltid får användas, vilket gör skrivbordet 

mer personligt, medan vid en ”Hot Desk” finns tillgång, dock inte ensamrätt, till ett skrivbord. En annan 

skillnad är också prisnivåerna, där medlemmen självklart får betala mer för ”Dedicated Desks” då hen 

får ensamrätt till skrivbordet. (Falstein, 2017)        

                    

Prisnivåerna för de olika typer av medlemskap skiljer sig åt från aktör till aktör, men priserna hos den 

amerikanska aktören WeWork, som ska öppna i Urban Escape i Stockholm, är 4 500 kr i månaden för 

”Hot Desk” och 5 500 kr i månaden för ”Dedicated Desk”. Sedan finns det även möjlighet att hyra ett 

privat kontor, där medlemmen inte sitter i ett öppet landskap, vilket kostar 10 100 kr i månad. 

(WeWork, 2019)  

2.2.3 Största coworking-aktörerna 

Newsec skriver i sin senaste marknadsrapport (2019) att det finns flera olika stora aktörer på den 

svenska marknaden. I Stockholm finns det sammanlagt nästan 70 olika platser för coworking. 

Stockholm är överlägset största marknaden för coworking i Norden, där Köpenhamn kommer på en 

andraplats med ca 35 platser. Detta visas i figur 1.             

 

 
Figur 1 - Antal coworking kontor i Norden (Newsec, 2019) 
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Vidare så finns det många olika aktörer på marknaden i Stockholm. Se tabell 1 för en 

sammanställning av de största aktörerna i Stockholm 2018:     

 

Företag Yta 2018 (kvm) 

Regus 30 000 

Epicenter 30 000 

Convendum 25 000 

Helio (tidigare Summit) 20 400 

Quick Office 16 600 

First Office 12 500 

Tabell 1 – Största coworking-aktörerna i Stockholm (Bergström, 2018) 

Under våren 2019 kommer dessutom den amerikanska coworking-aktören WeWork att öppna i 

Stockholm. De har hyrt ungefär 10 000 kvadratmeter i AMF Fastigheters projekt Urban Escape i 

Stockholm CBD. Att en så pass stor aktör inom coworking-marknaden går in på marknaden i Stockholm 

och hyr ungefär 10 000 kvadratmeter betyder att man har tilltro till marknaden. (Wredenmark, 2018).  

2.2.4 Generell prisbild över de största coworking-aktörerna i Stockholm CBD 

 
Tabell 2 – Egen sammanställning av generell prisbild för vissa coworking-aktörer i Stockholm CBD   
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I tabell 2 återfinns en pris-sammanställning över de största coworking-aktörerna i Stockholm, CBD. 

Som kan observeras skiljer sig prisnivåerna beroende på vald coworking-aktör och vilken typ av 

medlemskap medlemmen efterfrågar. Det billigaste medlemskapet i kategorin “Hot Desk” erbjuds av 

Epicenter på 2 500 kronor per månad, för “Dedicated Disk” är det United Spaces som erbjuder det 

bästa priset, 3 195 kronor per månad. Till sist, “Private Office”, i denna kategori är den billigaste 

aktören Embassy House med sina 6 000 kronor per månad.  

2.2.5 Hur skiljer sig coworking från traditionella kontor? 

Det finns många skillnader mellan en coworking-yta och ett traditionellt kontor. Den kanske tydligaste 

skillnaden är kontrakten, där medlemmarna i coworking inte behöver teckna ett hyresavtal med 

uppsägningstid. Istället är ofta medlemskap i coworking på månadsbasis, där medlemmen tecknar 

kontrakt utan någon egentlig bindningstid. En annan skillnad är att medlemmar hos en coworking-

aktör inte behöver investera något i kontoret, exempelvis skrivbord, skrivare, möbler etc., eftersom 

det ingår i medlemskapet. I ett traditionellt kontor måste hyresgästen istället investera i sådana saker 

på egen hand. (Fastighetsägarna, 2018)         

 

Det finns aktörer på den svenska marknaden som utmanar coworking-konceptet med liknande 

koncept. Ett av dem företagen är Vasakronan. Vasakronan har utvecklat ett eget koncept som kallas 

”Smart & Klart”. Konceptet bygger på att företag ska kunna hyra nyckelfärdiga kontor och är ett steg 

mot att möta företagens ökade krav på flexibilitet. Vasakronan skriver på sin hemsida att konceptet 

inte har långa avtalstider som bidrar till inlåsningar utan ska snarare vara en typ av hyresfrom. 

(Vasakronan, UÅ) 

2.3 Praxis för hyreskontrakt 

2.3.1 Allmänt om kontrakt 

På fastighetsmarknaden används olika typer av kontrakt beroende på vilken typ av fastighet som avses. 

Idag finns det två olika typer av kontrakt som används beroende på vilken fastighetstyp som avses. En 

kontraktstyp för bostadsfastigheter och en annan för kommersiella fastigheter. En kommersiell 

fastighet definieras som alla andra fastigheter än de som inrymmer bostäder (European Systemic Risk 

Board [ESRB], 2015, s.53). För att hyra dessa ytor används ett hyreskontrakt utformat efter 

förutsättningarna som råder för kommersiella fastigheter. Hyreskontraktet är ett kontrakt mellan 

fastighetsägaren och hyresgästen. Kontraktet ger hyresgästen exklusiv tillgång och användning av ytan 

parterna avtalar om. Under hyresperioden erhåller fastighetsägaren en hyra med möjlighet att åter 

förfoga över uthyrbar area vid hyresavtalets utgång. (Ling och Archer, 2005, s. 555) 

 

Ling och Archer skriver om den amerikanska fastighetsmarknaden i sin bok. Även om mycket på den 

svenska marknaden kan tyckas vara likt finns det skillnader. På den svenska fastighetsmarknaden finns 

ett indirekt besittningsskydd, vilket återfinns i 57–60§§, 12 kap. Jordabalken (fortsättningsvis kallad 

JB). Bestämmelser om indirekt besittningsskydd för lokaler kan appliceras om hyresavtalet efter nio 

sammanhängande månader inte upphört. Indirekt besittningsskydd innebär att hyresgästen kan få 

ersättning av hyresvärden om det uppstår en ekonomisk förlust. Dock är kraven om besittningsskydd 

dispositiva vilket innebär att det går att avtala bort. Men skulle ett avtal tecknas om att avstå 
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besittningsskyddet innan hyresförhållandet varat längre än nio månader i följd krävs hyresnämnden 

godkännande. (Hyresnämnden, 2017)  

2.3.2 Hyresförhållandet 

Hyreskontraktet ska innefatta hyresvillkor. Dessa ska vara tydligt formulerade och ska även inrymma 

start- och slutdatum för hyresperioden (Ling och Archer, 2005, s. 557). Beroende på vilken kontraktstyp 

som avses kan kontraktslängderna skifta, och för kommersiella fastigheter varierar vanligen 

kontraktslängderna mellan fem till tio år (Ling och Archer, 2005, s. 558). Längre hyreskontrakt ger en 

ökad säkerhet för såväl fastighetsägaren som hyresgästen, och genom längre kontrakt finns det 

möjlighet att skjuta fram kostnader för återuthyrning som kan uppkomma i samband med att 

hyresgästen lämnar. Ett exempel på en sådan kostnad kan vara lokaler som står vakanta under längre 

perioder. Vidare kommer både hyresgästen och fastighetsägaren att påverkas negativt av att behöva 

hyra ut ytan igen, därav är längre kontrakt att föredra för att kunna minimera sådana kostnader. De 

kostnader som åsyftats är till exempel, flyttkostnader för hyresgästen och eventuella 

hyresgästanpassningar som fastighetsägaren behöver tillgodo se den nya hyresgästen med.  (Ling och 

Archer, 2005, s. 557)  

 

Trots att längre hyreskontrakt förskjuter kostnaderna för återuthyrning och säkerhet för hyresintäkter 

erhålls för både hyresgästen och fastighetsägaren, är parter villig att betala mer för kontrakt med ökad 

flexibilitet. Om hyresgästen förutspår en minskning av hyresnivåerna inom en snar framtid kan ett 

kontrakt av kortare art vara att föredra. Motsatsvis kan det vara attraktivt för hyresgästen med ett 

långt kontrakt om hyresnivåerna förutspås gå upp under kontraktstiden. Vidare kan hyresgästen vara 

osäker på vilken yta denna behöver i framtiden, även då kan ett kortare kontrakt vara fördelaktigt. Ett 

exempel på detta kan vara om företaget är en start-up eller ett snabbt växande företag. Generellt kan 

det konstateras att osäkerhet i företagets framtida tillväxt är förknippat med ett större värde av 

flexibilitet. (Ling och Archer, 2005, s. 557) 

 

Flexibilitet i kontrakt är inte enbart attraktivt för hyresgästen utan även för fastighetsägaren. Till 

exempel kan fastighetsägaren föredra korta kontrakt om denna förutspår en ökning i hyresnivån inom 

en snar framtid, sedermera är det av intresse för fastighetsägaren att få en mix av hyresgäster för att 

maximera synergin i fastigheten. (Ling och Archer, 2005, s. 557). Detta inte enbart för att få olika 

hyresgäster utan även för att få kontrakt som löper på olika lång tid, på detta sätt kan fastighetsägaren 

sprida risken för att alla kontrakt löper ut samtidigt. (Gustafsson, Christina; Gästforskare vid Kungliga 

Tekniska Högskolan. Samtal 2019-05-27) I sin korthet bidrar hänsynstagande till flexibilitet i kontrakt 

att korta hyreskontrakt är mer attraktiva för fastighetsägaren och hyresgästen. Därför bör en optimal 

kontraktslängd reflektera en blandning mellan flexibiliteten som återfinns i korta hyreskontrakt och 

den reducerade risken och minskade kostnader för återuthyrning som finns i längre hyreskontrakt. 

(Ling och Archer, 2005, s. 557)  

2.3.3 Hyresbetalningar 

I kommersiella fastigheter baseras hyran på antal kvadratmeter som hyrs och uttrycks i kronor per år 

men betalas ofta kvartalsvis i förskott. Majoriteten av de kommersiella hyresavtalen på den 

amerikanska fastighetsmarknaden har kontrakt som löper över fem, tio och i vissa fall 25 år. I Sverige 

är det däremot mer vanligt med kontrakt som löper på 3–5 år för mindre lokaler, 10 år för större lokaler 
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och 25 år för specialanpassade byggnader (Gustafsson, Christina; Gästforskare vid Kungliga Tekniska 

Högskolan. Samtal 2019-01-29). Under kontraktsperioden kommer förändring i konsumentprisindex 

(KPI) och förändrade marknadsförutsättningar att påverka de marknadsmässiga hyresnivåerna 

signifikant. Detta kan i sin tur leda till en förändrad efterfråge- och utbudsbild på den lokala 

fastighetsmarknaden och förändringar i driftkostnader, och för att kunna anpassa hyran till 

marknadsmässiga nivåer. (Ling och Archer, 2005, s. 558)  

 

För att behålla värdet på en kommersiell fastighet som innehar långa hyreskontrakt har kommersiella 

hyresavtal med en kontraktslängd på mer än ett år oftast klausuler som tillåter fastighetsägaren att 

korrigera hyresnivåerna över tid. Detta för att hyresgästen ska kunna ersätta fastighetsägaren för del 

av de ökade kostnaderna kopplade till drift av fastigheten. (Ling och Archer, 2005, s. 558) 

 

Hyran för kontor kan debiteras enligt olika principer, nedan återfinns tre olika hyresprinciperna: 

• Fast hyra (“flat rent”). Detta är den enklaste typen av hyresdebitering. Rak hyra innebär att 

hyresgästen betalar samma hyresbelopp varje månad under hela kontraktsperioden. Vid ett 

hyreskontrakt som löper på kortare tid är denna typen av hyresdebitering ett mer troligt val.  

• Gradvis ökande hyra (“Graduated rent”). Vid hyresdebitering enligt denna princip är ökningen 

av hyran förutbestämd. Ett exempel på detta är en årlig ökning av hyran med 100 kr. 

• Indexerad hyra (“Indexed rent”). Detta är ett debiteringssätt som innebär att hyresnivåerna 

justeras med konsumentprisindex (KPI). Justeringen av hyresnivåerna görs på årlig basis. 

Exempelvis kan en hyresgäst ha ett femårigt kontrakt som är indexerat med KPI, justering av 

hyran sker då varje år. Detta innebär att om KPI indikerar en årlig prisstegring med 3% under 

första året av hyresperioden skall hyran år två indexeras med stegringen i KPI från föregående 

år, det vill säg 3% i detta fall.  (Ling och Archer, 2005, s. 558) 

2.3.4 Fördelning och ansvar för driftskostnader 

Erforderliga hyresinbetalningar är en avgörande faktor för hyresgästens lokalkostnad (”cost of 

occupancy”) och fastighetsägarens kassaflöde som genereras ur fastigheten. Dock kommer 

nettohyran, som fås ur hyreskontrakten, att vara beroende av driftskostnader knutna till fastigheten 

som hyresgästen delvis är med och betalar. (Ling och Archer, 2005, s. 559)  

 

Det finns två olika modeller som beskriver hur fördelningen av avgifter och driftkostnader avseende 

fastigheten ska göras, se figur 2. 

 

• Nettohyra (“Net lease”). I denna modell kommer hyresgästen ansvara för en bestämd del av 

driftkostnaderna. Denna typ av fördelning kan sedan delas upp i tre undergrupper, “single net 

lease”, “double net lease” och triple net lease. I “Single net lease” kontrakt har hyresgästen 

enbart ansvar att betala fastighetsskatt. I “double net lease” kontrakt måste hyresgästen 

betala eller ersätta fastighetsägaren för fastighetsskatt och brand- och riskförsäkring. I “triple 

net lease” är hyresgästen ansvarig för alla driftkostnader i fastigheten. ”Triple net lease” är 

enbart förekommande när hyresgästen hyr en hel fastighet eller vid sale-leaseback-affärer. 

(Ling och Archer, 2005, s. 446) 

• Bruttohyra (“Gross lease”) innebär att fastighetsägaren måste betala alla driftkostnader av 

fastigheten. (Ling och Archer 2005, s. 559) 
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Värt att notera är att i modellen för “gross lease” är de förväntade nivåerna för drift under 

kontraktsperioden inkluderat i hyresbeloppet, förutsatt att avtalet förhandlades mellan en känd 

fastighetsägare och en hyresgäst på en konkurrenskraftig hyresmarknad. Fastighetsägaren kommer 

att bära risken relaterad till oväntade förändringar i driftskostnaderna, därför torde denna risk 

reflekteras i denna hyresnivå. Vid ett “triple net lease” kommer istället hyresgästen att bära risken för 

oförutsedda förändringar i driftskostnaderna. I vissa hyresavtal har man en hybrid av gross net lease, 

single net lease, double net lease och triple net lease för fördelning av ansvar för driftskostnader. (Ling 

och Archer, 2005, s. 559–560)  

 

 
Figur 2 – Tenant’s Responsibility for Operating Expenses (Ling och Archer, 2005, s. 560) 

2.3.5 Förmåner och rabatter 

Efter att fördelning av driftskostnader har skett mellan parterna, och fastighetsägaren och hyresgästen 

har kommit överens om hur hyran ska debiteras, finns det en ekonomisk grund för hyreskontraktet. 

Kontraktet kan innehålla en eller flera rabatter som reducerar nuvärdet (NPV) av hyreskontraktets 

framtida kassaflöden. Rabatten erbjuds till potentiella hyresgäster för att skapa incitament för att hyra 

ytan av fastighetsägaren. (Ling och Archer, 2005, s. 561) Denna typ av rabatt kan erbjudas till 

hyresgästen på en marknad där vakansnivåerna är höga. Rabatten innebär oftast att hyresgästen får 

en hyresfri period eller en period där hyran är rabatterad. Utöver detta kan fastighetsägaren även 

erbjuda sig att betala hyresgästens flyttkostnader eller straffavgifter som uppstår till följd av att 

hyresgästen bryter ett annat hyresavtal. (Ling och Archer, 2005, s. 561) 

 

En vanlig typ av rabatt som återfinns på den kommersiella fastighetsmarknaden är 

hyresgästanpassningar. (Ling och Archer, 2005, s.561) Hyresgästanpassningen är en del av 

hyreskontraktet där fastighetsägaren anpassar lokalen utifrån hyresgästens önskemål. 

Anpassningarna genomförs för att kunna alternera lokalen efter hyresgästens verksamhet. Sådana 

anpassningar kan vara byte av golv, väggar eller belysning i lokalen. (CCIM Institute. UÅ) Till exempel, 

för år 2018 hade Vasakronan som ekonomiskt mål att understiga ett genomsnitt om 3 000 kr per 

kvadratmeter i hyresgästanpassningar vid nya uthyrningar. (Vasakronan, 2017, s.13) Utöver det strikt 

ekonomiska anförde företaget sitt miljöansvar genom en minskad materialanvändning som argument 

för målet om minskade hyresgästanpassningar. (Vasakronan, 2017, s.118) 
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2.3.6 Andrahandsuthyrning  

Hyresgäster som sitter på längre kontrakt kan ha ett intresse i att hyra ut delar av sin yta i andrahand. 

En andrahandsuthyrning uppstår när alla hyresgästens rättigheter och skyldigheter överförs till en 

annan part. Dock är tecknaren av hyreskontraktet fortfarande ansvarig för att överenskomna hyror 

betalas, men man kan avskriva sig från detta i avtalet. (Ling och Archer 2005, s. 562)  

 

Uthyrning i andrahand kan beskrivas som när en hyresgäst överför en del av sina rättigheter till en 

annan part. Till exempel kan det handla om en hyresgäst som överför del av den hyrda ytan eller 

överför rättigheter för hyresgästen (”occupancy rights”) för en kortare period som ryms inom 

kontraktets löptid. Vanligtvis betalar andrahandshyresgästen hyra till förstahandshyresgästen som i 

sin tur betalar den överenskomna hyran till fastighetsägaren. (Ling och Archer 2005, s. 562) 

 

I Sverige finns det möjlighet att hyra ut lokaler i andrahand. I de fallen tillämpas reglerna i 39–41 §§ 12 

kap. JB. Andrahandsuthyrning av lokalen kan ske om det inte medför men för hyresvärden, 12:40 JB, 

och om hyresvärden gett sitt godkännande för andrahandsuthyrning, 12:39 JB. (SFS 1970:994) 

2.4 Hyreslagen 

I kapitel 12 JB finns lagar som berör hyra av bostäder och lokal. Enligt 12 kap. 1 § 3st. JB (SFS 1970:994) 

avser lokal annan lägenhet än bostadslägenhet. Denna studie fokuserar på kommersiella fastigheter, 

som inte är bostadsfastigheter, vilket gör att all lagstiftning gällande lokaler är relevant.  

 

Följande regler valts ut som mest relevanta för denna studie: 

• Enligt 12 kap. 56–60 §§ JB (SFS 1970:994) har en lokalhyresgäst i regel ett indirekt 

besittningsskydd, om inte hyresavtalet har varat kortare än nio månader i följd. Det indirekta 

besittningsskyddet betyder att lokalhyresgästen kan få ekonomisk ersättning av hyresvärden 

för uppkommen skada vid uppsägning av hyresavtalet.  

• I fråga om uppsägningstid så finns det minimitider som måste följas, enligt 12 kap. 4 § JB (SFS 

1970:994). Till exempel, lokaler som är uthyrda på bestämd tid där hyrestiden är längre än nio 

månader har en uppsägningstid på nio månader. Det går att avtala om kortare 

uppsägningstider, men de är endast bindande för hyresgästen. Det går dessutom att avtala om 

längre uppsägningstider. 

2.4.1 Praxis för hyreskontrakt i Sverige 

Som tidigare nämnts så finns det olika parametrar som behöver tas i beaktande vid ingång av ett 

hyresavtal. På den svenska kontorsmarknaden finns det också en del likheter mellan kontrakten som 

skrivs. Det kan till exempel röra sig om kontraktslängd, hyrestillägg, avtalade uppsägningstider osv. 

Fastighetsägarna Sveriges standardkontrakt för lokaler, formulär nr 12B.2, är ett marknadsledande 

standardkontrakt som är framtaget i samråd med stora organisationer från berörda parter 

(Fastighetsägarna Sverige, 2013). Detta kontrakt underlättar för parter att fylla i de villkor som gäller 

för respektive avtal, då formuleringen av villkoren är viktig för att undvika eventuella konflikter.  

 

Det finns en del praxis om hur kontrakten i Sverige ser ut idag. Till att börja med, hyrorna är inte 

reglerade och följer sålunda rådande marknadshyror. Avtalen skrivs oftast på tre till tio år, där 
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genomsnittet är en avtalstid på fyra år. Normalt är uppsägningstiden nio månader, men som tidigare 

nämnts beror detta på de minimitider som står i Jordabalken, eller om annat råder av avtalet. I hyrorna 

så ingår normal drift och yttre underhåll. Utöver hyran kan också hyresgästen betala tillägg för bland 

annat fastighetsskatt, värme, el, vatten och avlopp, sophämtning etc. (Gustafsson, Christina; 

Gästforskare vid Kungliga Tekniska Högskolan. Samtal 2019-01-29) Huruvida en hyresgäst ska betala 

tillägg eller ej baseras på vilket avtal som är skrivet. Rör det säg till exempel om “triple net” avtal 

kommer hyresgästen inte betala några tillägg utöver fastighetsskatt då hyresgästen själv står för alla 

driftskostnader, som diskuteras ovan.  
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3. Metod 

 
Denna del består av en redogörelse kring vald forskningsmetod för datainsamling. Vidare redogörs hur 

datainsamlingen gick till, fördelarna med metoden, samt rapportens forskningsstrategier. Avsnittet 

redogör även forskningsetiska aspekter och huruvida denna rapport förhåller sig till dessa. 

 

3.1 Undersökningsmetod 

I denna studie används en kvalitativ forskningsmetod. Semistrukturerade intervjuer med en induktiv 

approach har använts för att kunna besvara frågeställningen. Detta för att öppna upp för bredare och 

djupare svar gällande respektive intervjufråga (Denscombe, 2010, s. 175). Respondenterna blev 

utvalda utefter deras expertis och erfarenhet inom coworking, vilket diskuteras mer i avsnitt 2.2.3. 

 

Forskningsmetoden som används i studien var en fallstudie (eng. case study). En fallstudie fokuserar 

på en eller några få delar av ett fenomen, med ett primärt syfte att generera en djup inblick i relationer, 

erfarenheter och processer som inträffar under detta fenomen. Forskaren ska alltså fokusera på ett 

eller några få delar av ett fenomen. (Denscombe, 2010. S. 52–53) Detta är applicerbart på denna studie 

då vi har fokuserat på fördelarna med coworking jämfört med traditionellt kontor, vilket således är i 

behov av en djup analys av relationer mellan de olika inblandade aktörerna. Det är exempelvis viktigt 

att veta vad hyresgästerna tycker, eller vad coworking-aktörer upplever. 

 

Denna studie använder sig av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, på grund av 

flera anledningar. Först och främst blir svarsfrekvensen hög, eftersom man har kontroll över intervjun 

kan man således alltid vara säker på att få svar på de frågor man som forskare har. Vidare så producerar 

intervjuer mycket idéer och detaljer kring forskningsområdet från intervjuobjektet. Eftersom 

semistrukturerade intervjuer tillåter intervjuaren att gå utanför de förbestämda övergripande frågorna 

kan forskaren få möjlighet att ställa frågor om olika idéer och infallsvinklar som man inte tänkt på 

tidigare. (Denscombe, 2010, s. 192) 

3.2 Intervjuer 

3.2.1 Upplägg av intervjuer 

Under studien har semistrukturerade intervjuer genomförts. Dessa är fördelaktiga då det ger 

intervjuaren ökad flexibilitet kring ämnet som diskuteras under intervjun. Flexibiliteten medför att 

respondenten själv kan utveckla egna idéer och prata fritt om det aktuella ämnet och därigenom föra 

egna resonemang om detta. (Denscombe, 2010, s. 175)       

        

Intervjuerna genomfördes med en respondent åt gången. Detta är mer fördelaktigt då man vill hålla 

det mer personligt, eftersom intervjun endast handlar om en respondent. Till skillnad från 

gruppintervjuer så är också enskilda intervjuer enklare att genomföra, eftersom det är enklare att få 

till en intervjutid med bara en person istället för att försöka boka in en tid som passar flera olika 
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personer. Andra fördelar med enskilda intervjuer är att all information och alla påståenden som 

respondenten ger kommer endast från en person, vilket gör det lättare att identifiera idéer och viss 

information efter intervjun. Dessutom är det enklare att kontrollera enskilda intervjuer, eftersom man 

som intervjuare endast behöver fokusera på en respondent. Detta gör också transkriberingen lättare. 

(Denscombe, 2010, s. 176)             

3.2.2 Val av intervjufrågor 

Eftersom intervjuerna som genomfördes under studien var semistrukturerade, behöver frågorna till 

intervjuerna vara av en öppen natur. Respondenten ges därmed möjligheten att utveckla sina egna 

idéer och föra egna resonemang kring ämnet som diskuteras. Därför förbereddes frågorna så de inte 

specificerade sig på viss information som skulle kunna begränsa respondentens svar. Totalt valdes nio 

frågor ut, som kan ses i bilaga B. 

3.2.3 Val av respondenter 

Med tanke på att studien avgränsas med fokus på coworking-marknaden i Stockholm, har det varit ett 

noga urval av respondenter. Syftet med studien är att analysera coworking utifrån hyresgästens 

perspektiv, och därför har det varit självklart att intervjua minst ett företag som antingen sitter eller 

har suttit i ett coworking-kontor. Dessutom har fokus legat på att hitta respondenter som är insatta i 

marknaden, både coworking men också traditionella kontor. Därför har det varit ett noga urval av 

dessa personer, då deras expertis och erfarenhet är en viktig del av studiens resultat. Notera att tabell 

3 är utan inbördes ordning.  

 

Respondentens titel Företag Relation till coworking 

Head of Office Sweden  Newsec Konsult för hyresvärdar/hyresgäster 

Director of Enterprise Business 

Development 
 WeWork Coworking-aktör 

Medgrundare  Stockfiller Hyresgäst 

Fastighetskonsult  Tenant & Partner Konsult för hyresgäster 

VD Samhällsbyggarna Hyresgäst 

Uthyrare AMF Fastigheter 
Uthyrare på fastighetsbolag med coworking-

aktör som hyresgäst 

Account Manager United Spaces Coworking-aktör 

Tabell 3 – Lista över respondenter 

Not: Listan är utan inbördes ordning. 
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3.3 Kodning och analys 

3.3.1 Generell process 

Det finns en analysprocess som generellt brukar användas vid kvalitativa undersökningar. Studien har 

därför utgått från denna process:              

1. Samla in data och överför till text (transkribering) 

2. Koda den insamlade texten 

3. Kategorisera de uppkomna koderna 

4. Sortera materialet utifrån kategorierna, för att förenkla identifieringen av samband, mönster 

etc. 

5. Undersöka samband och mönster 

6. Identifierade teman/mönster relateras till tidigare teorier 

(Lune och Berg, 2017, s. 184) 

3.3.2 Transkribering och kodning 

Med hjälp av ljudinspelningen transkriberades alla intervjuer till text. Denna text används sedan för 

den tematiska analysen, det vill säga kodning, kategorisering och identifiering av teman/mönster 

(Braun och Clarke, 2006, s. 83–84). Kodningen gjordes tillsammans i Google Docs, samtidigt som 

koderna sammanställdes i ett Excel-dokument för att få en mer översiktlig bild över alla koder. Totalt 

uppkom 217 koder på sju intervjuer.       

3.3.3 Analys 

Koderna från intervjuerna användes sedan för att identifiera kategorier. Dessa kategorier underlättar 

intervjuerna då man får en högre och mer tydlig överblick. Kategorierna analyserades sedan för att 

finna mönster som sedan ledde fram till teman bland intervjuerna, vilket senare analyserades och 

jämfördes med redan tidigare forskning som avhandlades i litteraturöversikten.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

3.4.1 Validitet 

Validitet vid kvalitativ undersökning handlar om ifall studien mäter det som den faktiskt skulle mäta 

och hur sanningsenliga resultatet från studien är. (Golafshani, 2003, s. 599)   

 

Vid undersökningar ska validiteten vara så hög som möjligt, eftersom det betyder att ens resultat är 

mer sanningsenligt som nämndes ovan. I denna undersökning användes triangulation för att öka 

validiteten, vilket innebär att data samlades från olika perspektiv. Att samla in data från olika 

perspektiv kan exempelvis innebära att data samlas in från olika källor eller att flera olika forskare 

deltog vid studien. Syftet med triangulation är att få en mer översiktlig bild av problemet och göra 

studien mer nyanserad genom att se det från olika perspektiv. (Denscombe, 2010, s. 346)   
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3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet vid kvalitativ undersökning innebär att studien ska vara utförd på ett korrekt och pålitligt 

sätt, vilket innebär att resultatet av studien ska vara konsekventa. Man brukar säga att man ska kunna 

få samma resultat igen vid analyser med samma undersökningsmetod. (Golafshani, 2003, s. 598–599) 

 

Det är ofta svårt att uppnå hög reliabilitet vid kvalitativa undersökningar, eftersom det är många 

externa händelser som påverkar resultatet som inte går att undvika. För att uppnå en så hög reliabilitet 

som möjligt lades stort fokus på interna händelser, vilket betyder att studien gjordes på ett mycket 

noggrant sätt med så mycket standardiserade processer som möjligt.   

3.5 Forskningsetiska aspekter 

Denscombe (2010) säger att det finns fyra olika forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till vid studier. 

Det rör sig om att forskaren ska skydda respondentens intresse, få samtycke av respondenten, 

genomföra studien med ärlighet och integritet, samt följa landets lagar och regler. (Denscombe, 2010, 

s. 331)     

3.5.1 Skydda respondentens intresse 

Forskaren ska skydda varje respondents intresse, vilket betyder att man ska genomföra studien på ett 

sätt som inte leder till någon skada eller negativ konsekvens för respondenten på grund av hens 

medverkande. De som ställer upp och medverkar i studien ska inte lida någon skada av studien, vilket 

betyder att de inte ska ha det sämre efter studien än vad de hade innan. För att undvika denna risk 

kan forskaren exempelvis se till att respondenten är och förblir anonym under och efter studien. 

(Denscombe, 2010, s. 331)                 

3.5.2 Få respondentens samtycke 

Det är viktigt att respondenten medverkar helt frivilligt utan att känna något tvång, vilken gör att det 

är viktigt att få samtycke av samtliga medverkande i studien. Respondenterna behöver dessutom ha 

fått tillräckligt med information om studien för att de ska kunna göra en bedömning om de vill 

medverka eller ej. I bilaga A finns en mall för medgivandeformulär som använts vid studien, för att 

samla samtliga respondenternas samtycke. (Denscombe, 2010, s. 332) 

3.5.3 Ärlighet och integritet 

Under studiens gång är det viktigt att forskaren utför allt arbete ärligt och med integritet mot samtliga 

medverkande. Det betyder att man ska vara helt öppen och transparent med vad undersökningen går 

ut på, och att vara tydlig med att all insamlad data endast används för studien och inget annat. 

Forskaren ska även hålla en hög integritet mot respondenten, vilket betyder att man ska vara 

professionell och ärlig vid hantering av insamlad data, och att man utför analysen på ett ärligt sätt. 

(Denscombe, 2010, s. 336) 

3.5.4 Följa lagar och regler 

Det kan tyckas självklart, men det är dessutom viktigt för forskaren att följa landets lagar och regler. 

Det kan till exempel röra sig om att välja ett forskningsämne som inte bryter mot någon lag eller 
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hanteringen av personlig information. Det finns flera lagstiftningar som berör hantering och lagring av 

personlig information, exempelvis GDPR (General Data Protection Regulation), som forskaren måste 

följa och därmed vara extra noggrann i hantering av personlig eller känslig information. (Denscombe, 

2010, s. 338) I detta fall skulle GDPR bli aktuell. Dock är samtliga respondenter anonyma vilket innebär 

att inga personuppgifter har inhämtats in eller sparats.  
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4. Teori 

 
Denna del redogör för de aktuella teorier och aktuell information som är relevanta för studien. Avsnittet 

handlar om den teori som ligger till grund för hur kontrakt sluts mellan parter – kontraktsteori. 

 

4.1 Kontraktsteori  

4.1.1 Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri uppstår i situationer när en part har informationsövertag över den andra 

parten och drar fördel av det. Vilket ger upphov till opportunism, det opportunistiska beteendet som 

kan härledas ur informationsasymmetri bidrar till marknadsmisslyckanden vilket i sin tur leder till att 

goda egenskaper hos konkurrenskraftiga marknader går förlorade. (Perloff, 2012, s. 638–639) 

 

På en konkurrenskraftig marknad där full information råder kan konsumenten köpa en kvalitetsvara 

till dess marginalkostnad. Men på en marknad där producenten innehar ett informationsövertag – där 

informationsasymmetri råder kan producenten sälja varor av lägre kvalitet till ett pris över produktens 

marginalkostnad. Osäkerhet i pris och kvalitet kan leda till att producenter som producerar 

högkvalitativa varor inte kan sälja produkten till ett pris som motsvara produktens marginalkostnad 

vilket leder till att produkter av sämre kvalitet konkurrerar ut högkvalitativa produkter. Vilket i sin tur 

leder till ett marknadsmisslyckande där de högkvalitativa produkterna tappar marknadsandelar eller 

försvinner, trotts att konsumenter värdesätter kvalitativa produkter mer än dess marginalkostnad. 

(Perloff, 2012, s. 638–63)  

4.1.2 Moral hazard 

Moral hazard uppstår när individer ändrar sitt beteende utifrån att de inte behöver stå till svars för 

konsekvenserna av sina handlingar (Berk och DeMarzo, 2016, s. 606). Det innebär att individen 

kommer maximera sin nytta då hen slipper lida av konsekvenserna av sitt beteende. Det kan även 

uppkomma situationer där informationsasymmetri finns på grund av enskilda individers agerande som 

inte kan observeras eller där en inte kan ställas till svars för sitt beteende. (Holmstrom, 1979, s. 74) 

 

Det har sedan länge varit känt att Moral Hazard kan uppstå när individer engagerar sig i riskfyllda 

aktiviteter där deras beteende kommer att påverka det sannolika utfallet. (Holmstrom, 1979, s. 74) Ett 

vardagligt exempel på problemet kopplat till coworking kan vara att hyresgästerna inte beter sig på ett 

aktsamt sätt då möblemanget inte är inköpt av dem själva.  

 

4.1.3 Principal-agent problemet 

Principal-agent problemet är ett ekonomiskt fenomen där principalen skapar en miljö där agentens 

incitament inte är densamma som principalens. I fenomenet finns det två aktörer: agenten och 

principalen. Agenten definieras som parten som ska agera åt den andre parten, det vill säga åt 

principalen. Vanligtvis ska agenten agera i principalens ställe eller i dess intresse. Agentens främsta 
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uppgift är att agera åt principalen med aktsamhet, duglighet och ihärdighet. I och med att agenten 

besitter specialiserade kunskaper är det viktigt att denne är transparent. (Boatright, 2014, s. 40–42) 

Vid kontraktsskapande där parterna inte kan observera eller utvärdera utfallet finns det alltid en risk 

att den ena parten utnyttjar den andre. Ett exempel på en situation där principal-agent problemet kan 

uppstå är i situationer när en part behöver anlita en jurist. I denna situation kan det vara svårt för 

parten att avgöra om den uppgörelse som juristen presenterar är den som genererar mest nytta för 

parten eller för juristen. (Perloff, 2012, s. 668) 

4.1.4 Pareto-optimalitet 

Pareto-optimalitet är en allokering av varor eller tjänster på så sätt att varje omfördelning minskar 

nyttan för åtminstone en person (Perloff, 2012, s. 317). Teorin om Pareto-optimalitet antyder att 

tillgångar redan är allokerad på ett effektivt sätt, dock antyder teorin inte jämställdhet eller rättvisa 

(Kenton, 2018). Vid en sådan optimalitet finns det ingen reallokering av tillgångar som inte leder till 

konflikt (Sen, 1993, s. 521). På en marknad där marknadsmisslyckanden saknas kommer den 

konkurrenskraftiga jämnvikten vara pareto-optimal (Dixon, 2007, s. 3).  

4.1.5 Adverse Selection 

Adverse selection (”snedvridet urval”) innebär att en välinformerad person drar nytta, genom byte 

eller kontrakt, av att en icke-välinformerad motpart inte vet om en observerad egenskap hos den 

välinformerade parten. På grund av den asymmetriska informationen så får marknaden inte längre de 

önskade transaktionerna, då marknaden minskar eller elimineras. (Perloff, 2012, s. 639).  

 

Ett klassiskt exempel på adverse selection är försäljningen av bilar, där det kan finnas asymmetrisk 

information mellan säljaren och köparen. Endast säljaren av en bil kan veta skicket på bilen, det vill 

säga om det är en bra eller dålig bil, och eftersom köparen inte vet ifall det är en bra eller dålig bil 

kommer köparen betala ett pris som reflekterar både bilar i bra skick och i dåligt skick. Detta leder i sin 

tur till att säljare av bra bilar inte kan få ut det pris som de skulle kunna få på en perfekt marknad, 

vilket gör att antalet bra bilar ute till försäljning minskar. (Akerlof, 1970, s. 489–490). Ett exempel på 

adverse selection vid coworking skulle kunna vara att coworking-aktören har mer information om hur 

framtiden ser ut hos den aktören än vad en potentiell medlem har, och därmed kan coworking-aktören 

vilja utforma kontraktet på ett sätt som tar hänsyn till den asymmetriska information som föreligger. 

4.1.6 Signaling 

Signaling innebär att en välinformerad person skickar information till en mindre informerad person för 

att öka personens medvetenhet, vilket kan öka nyttan för den välinformerade personen. Exempelvis 

kan ett företag skicka information (”signal”), till exempel genom att skicka deras mest lästa 

kundrecension av en oberoende testare, för att övertyga köpare om att deras produkt är av hög 

kvalitet. Signaling används för att försöka eliminera adverse selection (”selektivt urval”). (Perloff, 2012, 

s. 640–641) Ett exempel på detta kan vara att coworking-aktören gör reklam för att de är den största 

aktören på marknaden vilket kan få konsumenten att tro att dem är den bästa aktören att sitta hos. 
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5. Resultat 

 
Denna del redovisar och redogör de tre olika temana som har identifierats under datainsamlingen. 

 
 

De tre teman som identifierats under den tematiska analysen är Företagstyper, Drivkrafter samt 

Utmaningar med coworking. Respektive tema kommer beskrivas i detalj nedan. 

5.1 Företagstyper 

Det första temat som ska redovisas är Företagstyper. Inom temat finns det tre kategorier: Expansiva 

bolag är vanliga medlemmar, Mest fördelaktigt för mindre företag samt Fördelaktigt för vissa typer av 

företag.  

5.1.1 Expansiva företag är vanliga medlemmar 

Under intervjuerna uppdagades det flera gånger att det är svårt att se ett tydligt mönster hos de 

företag som väljer att etablera sig i coworking-ytor, men att det är mest populärt för expansiva företag. 

Expansiva företag är i detta fall sådana företag som växer i snabb takt, både i omsättning men framför 

allt i antal anställda. Expansiva företag kan inte med säkerhet förutse hur många anställda de kommer 

vara inom snar framtid, vilket gör att coworking är ett bra alternativ. 

 

“Om man ska ta upp några nyckelfaktorer, så är det antingen att de är snabbväxande 

och inte kan klara av ett vanligt hyresavtal för de växer för snabbt och de låser in sig 

för mycket.” (Respondent 1) 

 

Respondent 1 menar att företag som är snabbväxande och expanderar snabbt låser in sig ifall de väljer 

ett traditionellt kontor med ett “vanligt” hyresavtal. Coworking anses alltså vara fördelaktigt för 

företag som är i en expansiv fas där de inte kan förutse hur stor kontorsyta de kan tänkas behöva inom 

en snar framtid.  

 

“Om du har ett globalt företag. Om nästa Uber kommer till exempel, så du måste 

smälla upp ett kontor i en stad i många länder, då är det helt perfekt.”  (Respondent 

3) 

 

Det är inte bara respondent 1 som pratar om detta. Respondent 3 diskuterar också att det är en mycket 

bra lösning för stora, globala företag som behöver expandera i flera länder. Coworking är alltså enligt 

respondenterna överlag mest vanligt för de företag som behöver expandera, och som snabbt behöver 

få tag på kontorsytor för sina anställda.  
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5.1.2 Mest fördelaktigt för mindre företag 

En annan aspekt i coworking är att det passar mindre företag, detta är även något samtliga 

respondenter på ett eller annat sätt har diskuterat.  

 

“Väldigt många olika företag, med kanske enda gemensamma att de inte är 

jättestora.” (Respondent 6) 

 

Respondent 6 menar på att företagen som sitter i coworking-ytor är inte särskilt stora. Utan att 

definiera vad “jättestora” företag innebär, kan coworking tänkas vara mer fördelaktigt för företag som 

har färre anställda. Det är oftast dessa företag som inte kan förutse hur många anställda som företaget 

kan tänkas ha inom en viss tid, till exempel på grund av deras snabba tillväxttakt. Mogna, stora företag 

har större möjligheter att förutspå detta. Med det sagt betyder inte det att coworking inte kan vara 

fördelaktigt för större företag, men det kan tänkas vara mer fördelaktigt för mindre företag. 

 

Respondent 3 belyser också detta. Hen diskuterar att vid ett visst antal anställda så slutar det vara 

fördelaktigt rent ekonomiskt jämfört med ett traditionellt kontor, ifall man jämför med ett kontor som 

inte ligger mitt inne i CBD. 

 

“Vid 6–7 anställda så slutar det kanske vara kostnadsfördelaktigt, men det var 

jämförbart. Och sen när du börjar gå över det, då stack det verkligen iväg“ 

(Respondent 3) 

 

Respondent 3 diskuterar att det slutade vara fördelaktigt rent ekonomiskt när man kom upp till 6–7 

anställda, ifall man jämför med ett traditionellt kontor som inte ligger i CBD. Detta beror såklart på 

vilken coworking-aktör som man sitter hos, men enligt respondenten kostade ett medlemskap på 

Convendum 4 500 kr per månad vid den tidpunkten. Utöver detta tillkommer kostnader ifall man vill 

ha eget kontorsrum exempelvis. Det finns också flexplatser, som skulle kunna sänka kostnaden. Detta 

ansåg dock respondent 3 vara svårt ifall man är ett större företag. 

 

“Man vill ju inte ha ett bolag med flera anställda, och ha de där ‘free-seatings’. Det 

håller inte alls. Ska man liksom komma in varenda dag och försöka hitta platser för 

alla…” (Respondent 3)  

 

Flexplatser kan alltså vara problematiskt ifall företaget har flera anställda. Respondenten tryckte också 

på att det går att blanda medlemskapen, vilket gör att flexplatser kan vara fördelaktiga för de anställda 

som till exempel reser mycket, eller som ofta är ute på kundbesök.  

 

Enligt en av respondenterna har WeWork, som öppnar i Urban Escape under 2019, en fördelning på 

ca 65–70% startups och mindre företag (definieras som färre än 500 anställda globalt) och resterande 

30–35% är större företag (fler än 1 000 anställda globalt). Man ser alltså en tydlig fördelning där antalet 

mindre företag är fler. 

 

 



 23 

5.1.3 Fördelaktigt för vissa typer av företag 

Vidare menar respondenterna att coworking är olika fördelaktigt för olika typer av företag. Det kan till 

exempel röra sig om vilken bransch som företaget tillhör, då anställda inom vissa typer av branscher 

har en majoritet av sina kundmöten utanför kontoret och reser mycket inom sitt arbete.  

 

“Är man till exempel en organisation med mycket sälj så vill man ju, eller en 

konsultverksamhet, vill man ju gärna att dem ska vara ute hos kunderna, och då 

behöver man ju inte hyra in sig på lika stora yta…” (Respondent 4) 

 

Respondent 4 säger bland annat att verksamheter som är mycket ute hos kunder, till exempel 

konsulter, inte är i behov att hyra in sig på lika stora ytor som andra verksamheter. Eftersom de 

anställda inte är närvarande på kontoret lika ofta så kan det alltså tänkas vara onödigt att sitta på ett 

traditionellt kontor med en fast yta.  

 

Respondent 1 diskuterar också detta. Hen anser att alla kan vara intresserade av coworking ifall man 

ser ett värde i det, vilket beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs. 

 

“Jag tror det är avgörande i vad man vill, och om man ser ett värde i det. Kan man se 

ett värde i det så tror jag att vilken bransch som helst är intresserad egentligen.“ 

(Respondent 1) 

 

“...sen finns det ju inom de större bolaget vissa delar som vill sitta så.” (Respondent 

1) 

 

En viktig sak som respondent 1 poängterar är att även större företag som inte bedriver 

konsultverksamhet som sitt huvudsakliga affärsområde kan ha fördel av coworking. Vissa avdelningar 

inom större företag kan vilja sitta i coworking, dels eftersom de möjligen kan få bättre kontakt med 

kunder tack vare nätverket, eller att deras arbetsuppgifter inte kräver en fast plats.  

5.2 Drivkrafter 

Det andra temat som identifierades är Drivkrafter, som bygger på fyra kategorier: Flexibilitet, 

Hållbarhet, Coworking kan användas för att locka talanger samt Nätverkandet. Dessa fyra kategorier 

redovisas nedan. 

5.2.1 Flexibilitet - en drivande faktor 

En sak som samtliga respondenter var överens om är hur flexibiliteten attraherar medlemmar till 

coworking. En av de största fördelarna med coworking är just flexibiliteten, och hur annorlunda det är 

jämfört med hyresavtal för traditionella kontor. Detta säger bland annat respondent 5. 

 

“Det är flexibiliteten tror jag, framför allt. Du kan med tre månaders varsel, och ofta 

kortare om det skulle vara så, byta storlek och ändra…” (Respondent 5) 
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Som respondenten säger är det flexibiliteten som attraherar en del medlemmar. Dessa medlemmar är 

ute efter avtal som tillåter en att byta storlek, ändra antal medlemskap som används inom företaget 

etc., vilket gör coworking mer fördelaktigt för de typer av företag som är i behov av detta. Det kan 

exempelvis vara företag som expanderar i snabb takt, som diskuterats i 5.1.1. 

 

“Flexibilitet skulle jag säga, det är det främsta... Att man inte behöver signa upp sig 

för så länge men man kan det om man vill… Man kan minska och öka antalet 

medlemmar, antalet skrivbord, kvadratmeter också om man vill ha ett private office.” 

(Respondent 4) 

 

Respondent 4 anser också att flexibiliteten är en av de främsta anledningar till att välja coworking. De 

företag som är i behov av att kunna minska eller öka antalet medlemmar, antalet skrivbord eller 

kvadratmeter (ifall det rör sig om privat kontor, se avsnitt 2.2.2) har således störst nytta av coworking, 

då flexibiliteten är den av de viktigaste komponenterna i coworking. 

 

“Ja absolut, det är väldigt ofta… som jag sa innan… flexibiliteten… våra avtal är 

liksom löpande flexibla uppsägningstider så att det går lätt att skala upp och skala 

ned och det är också något som är. Varför coworking har blivit populärt. Att man 

slipper signa sina egna lokaler på 3 års kontrakt, flyttar man in här kan man inom 

ramarna för våra lokaler också liksom från en dag till en annan, ta ett större 

kontorsrum. Om man känner att man måste skala ned kan man göra det mycket 

snabbare än om man skulle haft egna lokaler. “ (Respondent 7) 

 

Flexibiliteten i att kunna ändra i sitt medlemskap efter befintliga behov är även något som respondent 

7 tar upp som en flexibilitetsfaktor som inte kan återfinnas i traditionella kontors kontrakt. Vilket hen 

menar på blir ett attraktivt attribut i medlemskapet.  

5.2.2 Hållbarhet 

En annan viktig aspekt i coworking är enligt flera av respondenterna hållbarhet. Med tanke på att 

medlemmarna i coworking delar på fler resurser än vid ett traditionellt kontor kommer förbrukningen 

att minska, vilket är bra för miljön. 

 

“Ekonomiskt hållbart för att man inte behöver betala för, men dem här stora ytorna, 

eller ett mötesrum som används kanske två gånger i timmen, men också ekologiskt 

då man inte använder överdrivet mycket resurser.” (Respondent 4)  

 

Respondent 4 menar alltså att det både är ekonomisk hållbart men också ekologiskt, vilket anses vara 

ett omdiskuterat ämne idag. Respondent 6 säger också att medlemmar föredrar coworking på grund 

av hållbarhet.  

5.2.3 Coworking kan användas för att locka talanger 

Flera av respondenterna anser också att coworking kan användas för att locka talanger, då det är viktigt 

för de unga och drivna talangerna att få arbeta på ett fräscht kontor. 
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“… Och för att kunna rekrytera. Det är en sådan kamp, du måste ha ett schysst kontor 

och du måste ha ett bra arbetssätt för att få folk ska stanna på sina arbetsplatser. Så 

det är en tuff utmaning för VDar.” (Respondent 5) 

 

Respondent 5 diskuterar om hur svårt det är för företag idag att rekrytera och få behålla talanger. Det 

är därför extra viktigt för företagen att ha en attraktiv arbetsplats, vilket gör att de anställda trivs och 

arbetar bättre. Därför kan coworking tänkas vara en bra lösning på detta problem, då coworking-ytor 

ofta är fräscha och innehåller modern teknik. Respondent 4 säger också detta. 

 

“… Att dem har kanske använder coworking som hubbar… Om man har ett kontor 

inne i stan men man vill kunna finnas för medarbetaren både norr och söder om stan 

för att man ska vara en attraktiv arbetsgivare.” (Respondent 4) 

 

Hen pratar också om hur viktigt det är för företag att kunna erbjuda olika platser för sina anställda. Om 

en anställd bor långt utanför innerstan kan företaget använda sig av coworking för att ge anställda 

möjligheten att jobba på ett kontor närmare sitt hem. Det kan såklart också vara tvärtom, att företaget 

sitter på ett kontor utanför CBD. Då kan coworking användas för att skapa satellit-kontor inne i stan 

för att locka talanger.  

5.2.4 Nätverkandet - en viktig komponent 

Den sista kategorin under temat Drivkrafter är Nätverkandet. Majoriteten av respondenterna anser 

att nätverkandet är en av de viktigaste anledningarna för att vissa företag föredrar coworking. 

 

“… men där tror jag att man kan bygga ett nätverk på ett annat sätt. Där du kan göra 

nytta utav varandra. Det kan du ju inte ha på ett eget kontor för då är det bara ni.” 

(Respondent 2) 

 

Respondent 2 diskuterar bland annat att företag som sitter på coworking-ytor kan använda sig av 

nätverket för att dra nytta av varandra, vilket inte går att göra om företaget sitter på ett traditionellt 

kontor. Därför kan coworking vara mer fördelaktigt när företag har en verksamhet som har stor nytta 

av nätverkande, exempelvis säljare. Respondent 4 belyser också detta. 

 

“Alltså coworking skiljer sig också från de traditionella kontorshotellen där man… Det 

är mycket mer den sociala aspekten.” (Respondent 4) 

 

Hen säger att coworking skiljer sig från traditionella kontorshotell genom den sociala aspekten. Det är 

enligt respondenten en viktig del i coworking, som gör att medlemmarna får kontakt med varandra. 

Det är dock viktigt att tillägga att det endast är för vissa typer av företag.  

 

“Och det är ju folk som tycker att de driver bolag men de kanske inte gör det. Då går 

de egentligen runt och suger ganska mycket tid, för de vill jättegärna snacka. Så vill 

man själv driva business.” (Respondent 3) 
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Respondent 3 säger till exempel att den sociala biten i coworking inte alltid är optimalt, då vissa 

medlemmar är där för att nätverka medan andra kan vara där för att fokusera på sina egna delar. Det 

kan bli problematiskt, och därför kan coworking tänkas vara mer fördelaktigt när det rör sig om företag 

som både kan ge och ta vid nätverkande. 

5.3 Utmaningar med coworking 

Det sista temat som identifierades är Utmaningar, med tre underliggande kategorier. Dessa kategorier 

är Juridiska frågor, Större och mognare företag samt Säkerhet och sekretess.  

5.3.1 Juridiska frågor 

Juridiken för coworking är fortfarande en gråzon enligt många av respondenterna. Eftersom det är en 

sorts andrahandsuthyrning borde hyreslagen (12 kap. JB) tillämpas, men respondenterna är eniga om 

att det rör sig om ett medlemskap snarare än ett hyresavtal. 

 

“Ja det är ju ett medlemskap, så det är det som särskiljer från ett vanligt hyresavtal. 

Så man har ju inget besittningsskydd på något sätt eller de sakerna, det är ju ett 

medlemskap så det är upp till dig att förhandla det.” (Respondent 1) 

 

Respondent 1 säger, precis som flera av de andra respondenterna, att det klassas som ett medlemskap. 

Det betyder att reglerna i hyreslagen inte ska tillämpas, vilket betyder att det inte finns regler om 

indirekt besittningsskydd, uppsägning etc. som skyddar hyresgästen/medlemmen. Detta är dock en 

gråzon, som bland annat respondent 5 påpekar. 

 

“Men sen blir det ju egentligen en sorts andrahandsuthyrning, när kan man dra index, 

moms och sådana frågor som ligger väldigt sådär i gråzonen just nu.” (Respondent 

5) 

5.3.2 Större och mognare företag 

En annan aspekt som kan ses som begränsande är att vissa företag inte har så stor fördel av coworking, 

eller att det finns en fysisk begränsning i hur stora företagen är. 

 

“Vad ska vinningen vara i det för dem? Jag ser inte riktigt det. Inte idag i alla fall, jag 

ser inte riktigt den vinningen att flytta allihopa.” (Respondent 2) 

 

Respondent 2 säger att hen inte ser någon vinning i att stora företag ska flytta hela sin verksamhet till 

coworking. Dels är det en fråga ifall man verkligen kan kalla det för coworking vid ett sådant fall, men 

framför allt så är fördelarna med coworking relativt begränsade. De får till exempel inte så stor nytta 

av nätverkandet eftersom de fortfarande sitter tillsammans. 

 

“Det finns ju en fysisk begränsning, det finns heller inte så mycket tomt i Stockholm.” 

(Respondent 1) 
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Respondent säger dessutom att det finns en fysisk begränsning i hur stora företagen kan vara som vill 

bli medlemmar i coworking. Hen anser att det inte finns någon teoretisk begränsning, men med 

realistiska ögon så finns det en fysisk begränsning. Exempelvis påpekar respondenten att det finns 

begränsat med kontorsyta i Stockholm, vilket gör att coworking-ytorna blir begränsade i storlek. 

5.3.3 Säkerhet och sekretess 

Slutligen så är flera respondenter överens om att vissa företag inte kan sitta i coworking-ytor på grund 

av informationssäkerhet, till exempel ifall företagen arbetar med mycket sekretessbelagd information. 

 

“Alltså dem som inte sätter sig i en coworking är ju dem som har mycket sekretess.” 

(Respondent 4) 

 

Respondent 4 säger bland annat att företag som har mycket sekretess inte kan sätta sig i en coworking 

yta, då ytan delas av andra företag. Ett exempel på sådana företag är enligt respondenten finansiella 

företag, exempelvis banker. 

 

Dock är säger vissa respondenter att det inte är ett hinder, då dagens sekretess ofta är kopplad till 

data. Bland annat respondent 2 säger att sekretess idag ofta är kopplad till data, och ifall en medlem 

behöver ta ett känsligt samtal så tas inte detta i ett öppet kontorslandskap.  

 

“Men jag tror att, egentligen alltså dagens sekretess är ju mer data. Vad, och hur 

kommer man åt datan? Inte vad någon säger. Men sen tror jag inte heller man sitter 

och berättar allt i telefon helt öppet utan då går man ju iväg någonstans och stänger 

in sig i ett rum och pratar.” (Respondent 2) 
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6. Analys 

 
Denna del kopplar ihop och analyserar de tre olika teman som har identifierats under datainsamlingen 

med tidigare observationer från andra avhandlingar kring området, samt presenterade teorier. 

 

6.1 Företagstyper 

Som diskuterats i resultatet ovan, avsnitt 5.1, är coworking mer fördelaktigt än ett traditionellt kontor 

för vissa typer av företag. Det rör sig främst om företag som växer snabbt, vilket gör att de inte med 

säkerhet kan veta ungefär hur många anställda de är inom en snar framtid. Detta diskuterades också i 

avsnitt 2.3.2, som säger att flexibilitet generellt är mer värt för de företag vars framtida tillväxt är oviss. 

Ofta kan dessa typer av företag förknippas med startups, men som respondenterna säger kan det även 

observeras att medelstora företag är intresserade av coworking. Det är med andra ord svårt att säga 

att coworking endast passar för en viss storlek på företag eftersom det efterfrågas av flera olika typer 

av företag, men enligt teorin och respondenterna är coworking mest fördelaktigt för de företag som 

expanderar i snabb takt. 

 

En av respondenterna angav att det är mest fördelaktigt för mindre företag, där hen ansåg att det 

slutade vara kostnadseffektivt vid 6–7 anställda. Det är dock viktigt att ta hänsyn till 

jämförelseobjektet. Då flera av coworking-ytorna finns i CBD kan man inte direkt jämföra det med ett 

kontor som inte har det läget, men det finns fortfarande kopplingar till att det faktiskt är mer 

fördelaktigt för mindre företag. Dessutom, som flera av respondenterna angav, är det svårt att se en 

vinning i att stora, mogna företag ska flytta hela sin verksamhet till coworking. Anledningen till att man 

flyttar en verksamhet till coworking kan vara för att man vill dra nytta av nätverket, vilket gör det 

mindre fördelaktigt för större företag att flytta hela verksamheten dit då de inte kommer kunna dra 

nytta av gemenskapen på samma sätt. Däremot kan det vara fördelaktigt för vissa avdelningar inom 

företagen, som passar in i en coworking-miljö. 

 

När det gäller storleken på företag kan det också en fråga om resurser, då vissa företag inte har varken 

ekonomisk- eller personalstyrka för att kunna ha ett traditionellt kontor. Att ha ett eget kontor innebär 

inte bara att betala hyran, det innebär också ett ansvar om att kunna sköta kontoret. Det kan 

exempelvis röra sig om reception, kök, kaffemaskin, skrivare, nätverk, posthantering etc., vilket 

hyresgästen själv måste sköta vid ett traditionellt kontor. Mindre företag kan sakna resurserna till att 

bedriva dessa typer av service, det kan dels röra sig om ekonomiska begränsningar men också att 

företaget inte vill låta sina anställda fokusera på det istället för affärerna. Detta skriver också Huang 

(2018) om, se avsnitt 2.1.3. Eftersom detta inte är ett bekymmer vid coworking, är det bevisligen mer 

fördelaktigt för företag som inte har sådana resurser, vilket ofta är mindre företag. 

 

Vidare är coworking mer fördelaktigt för vissa typer av verksamheter. Som Jylhä et al. (2015) skriver 

har arbetssättet förändrats kraftigt de senaste åren. Nu är vissa verksamheter inte längre bundna av 

tid och plats, vilket gör att anställda på dessa typer av verksamheter kan utföra sitt arbete på olika 

platser. Coworking är således ett bra alternativ för de typer av företag som kan utföra sina 
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arbetsuppgifter på olika platser, som avhandlades i avsnitt 5.1.3. Det är alltså mer fördelaktigt för 

företag som inte är bundna av en plats utan kan dra nytta av coworking-möjligheterna. Det kan till 

exempel vara konsulter, som ofta är ute hos kund. För dessa typer av företag är det mer fördelaktigt 

med coworking, eftersom de då endast betalar för ett medlemskap som är enkelt att säga upp. Ifall en 

konsultbyrå sitter på ett traditionellt kontor, kan det hända att större delen av kontoret står tomt då 

de anställda är ute hos kunderna. Med detta i åtanke, är coworking mer fördelaktigt för de 

verksamheter som tillåter ens anställda att arbeta på olika platser vid olika tidpunkter. 

6.2 Drivkrafter 

En av de främsta anledningar till att företag väljer coworking är flexibiliteten i avtalen. Som beskrevs i 

avsnitt 2.3.3 och 2.4.1 är hyresperioden för traditionella kontor i Sverige ofta mellan tre till tio år långa, 

med upp mot nio månaders uppsägningstid beroende på vilken regel i lagen som avtalet regleras av. 

För vissa företag är inte detta ett bra alternativ, eftersom de behöver en flexibilitet som innebär att 

inte behöva ha uppsägningstider i nio månader på avtal som är minst tre år långa. Som diskuteras i 

avsnitt 5.2.1 så innebär flexibiliteten att företagen kan behöva ändra antalet medlemskap, antalet 

skrivbord företaget abonnerar etc. Detta går inte att göra i ett traditionellt kontor, i alla fall inte lika 

smidigt som på en coworking-yta. Coworking är således fördelaktigt när företag är i behov av 

flexibilitet, till exempel då man behöver minska eller öka antalet medlemskap som nyttjas. Utöver 

detta bidrar flexibiliteten i coworking-avtalen till mer mobila medarbetare.  

 

En annan viktig och omdiskuterad aspekt är hållbarheten, både ekonomisk och ekologisk. Coworking 

är ett koncept som bygger på delningsekonomi, som tidigare diskuterats i avsnitt 2.1.1, vilket innebär 

att kapitalvaror och utrymmen ska delas. Coworking innebär som tidigare nämnts att flera olika företag 

delar på vissa gemensamhetsytor, till exempel kök, konferensrum, lobby etc., vilket gör att det är både 

ekonomiskt och ekologiskt hållbart, som också avhandlas i avsnitt 5.2.2. Med anledning av detta kan 

coworking vara mer fördelaktigt för de typer av företag som värnar om miljön, till exempel genom att 

ha interna direktiv om företagets miljöpåverkan, eftersom de får vara del av något som är ekologiskt 

hållbart. 

 

Vidare används också coworking för att locka talanger till företagen, som diskuterats i avsnitt 5.2.3. 

Med tanke på att dagens talanger är så eftertraktade är det viktigt för alla typer av företag att erbjuda 

arbetsmiljöer som de anställda trivs i. Bland annat skriver VentureX (2019), avsnitt 2.1.3, om hur även 

större företag kan välja coworking för att få vara del av något modernt och för att få ta del av 

förmånerna och bekvämligheterna med coworking. Coworking är således fördelaktigt för de företag 

som kan ha svårt att attrahera talanger, exempelvis IT-branschen. Med de bekvämligheter och den 

moderna teknologin som coworking-ytor erbjuder kan företag använda det för att locka nya talanger 

till deras team.  

 

Slutligen är också nätverkandet en viktig del av coworking, vilket avhandlas i avsnitt 5.2.4. Den sociala 

aspekten är också något som Sedin (2016) skriver om, se avsnitt 2.1.2. Coworking handlar mycket om 

det sociala, det skapar en gemenskap mellan medlemmarna som flera företag kan dra nytta av. Det 

kan exempelvis röra sig om mindre företag eller frilansare som känner sig del av ett sammanhang ifall 

de sitter på en coworking-yta, eller så kan det vara företag som kan ha stor nytta av eventuella 

informationsutbyten mellan medlemmarna. Seo et al. (2015) skriver också om detta i deras 
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forskningsstudie, se avsnitt 2.1.1. Coworking är således mer fördelaktigt när medlemmarna värderar 

gemenskap och den sociala biten, eftersom det tillåter nätverkande betydligt mer än vad det gör i ett 

traditionellt kontor.  

6.3 Utmaningar med coworking 

Även om coworking har flera fördelar, finns det fortfarande oklarheter kring det relativt nya konceptet. 

I och med att coworking-aktören, till exempel WeWork eller Convendum, är hyresgäst i första hand, 

blir den en fråga ifall ett coworking-medlemskap klassas som en andrahandsuthyrning eller just ett 

medlemskap. I avsnitt 2.3.6 diskuteras andrahandsuthyrning, vilket i fallet om coworking skulle 

innebära att coworking-aktören hyr ut deras yta till andrahandshyresgäster, medlemmarna. Ifall det 

klassas som en andrahandsuthyrning kommer hyreslagen bli tillämplig, där reglerna är tvingande, se 

avsnitt 2.4. Det innebär bland annat att regler om uppsägningstid och besittningsskydd fortfarande är 

giltiga, trots att flera av respondenterna säger att det inte är tal om ett hyresavtal. Denna fråga 

avhandlas i avsnitt 5.3.1, där vissa av respondenterna tydliggör att det är en gråzon. Det är inget som 

är fastslaget tills ett medlemskap blir prövat i svenska rättssystemet, men flera poängterar att det är 

ett medlemskap. Detta spelar stor roll för huruvida coworking är mer fördelaktigt för vissa, eftersom 

det kan innebära att flexibiliteten i kontrakten minskar och därmed kan det medföra att vissa typer av 

företag, exempelvis expansiva företag, inte längre ser den fördelen som finns idag. Vi anser dock att 

den största risken med de juridiska frågorna bärs av coworking-aktörerna, eftersom dessa kan få betala 

stora skadestånd vid uppsägningar på grund av bestämmelserna om indirekt besittningsskydd.  

 

En annan aspekt som kan begränsa fördelen med coworking är hur stort företaget som vill etablera sig 

på en coworking-yta är. Flera av respondenterna säger att de mest konkreta fördelarna med 

coworking, exempelvis flexibiliteten och nätverkandet, delvis försvinner när det rör sig om större 

företag, se avsnitt 5.3.2. Vissa av respondenterna menar på att det inte är lika meningsfullt för större 

företag att flytta till coworking ifall de letar efter en gemenskap, med tanke på att företaget 

fortfarande kommer sitta tillsammans på samma yta. Däremot kan det vara fördelaktigt för en del 

avdelningar, som nämns ovan. Dessutom kan det finnas en fysisk begränsning i hur stora företagen 

faktiskt kan vara, eftersom det finns begränsat antal platser på coworking-ytorna. Ifall ett företag på 

egen hand skulle ta upp en hel coworking-yta är det tveksamt om man fortfarande kan klassa det som 

coworking. Med detta i åtanke, så tenderar coworking än en gång att vara mer anpassat för mindre 

företag. 

 

I och med att marknaden för coworking är relativt ny för både branschföretag och eventuella 

medlemmar kan detta ge upphov till att informationsasymmetri (se avsnitt 4.1.1) uppkommer på 

marknaden. De större coworking-aktörerna, exempelvis WeWork har betydligt mer erfaret och tillgång 

till mer information om konceptet vilket gör att ett naturligt informationsövertag uppkommer mellan 

coworking-aktören och medlemmen. Coworking-aktören skulle i detta fall kunna dra fördel av detta 

genom att försköna delar av konceptet som annars kanske skulle göra vissa medlemmar tveksamma 

till att ansluta sig.  Det är även viktigt att ta hänsyn till Moral Hazard (se avsnitt 4.1.2) vid tecknande av 

coworking-kontrakt. Då medlemmen inte själv har inhandlat möblemang kan detta ge upphov till ett 

mindre aktsamt beteende hos medlemmen i och med att hen inte får lida av konsekvenserna av, 

exempelvis trasiga stolar och skrivbord. 
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Slutligen finns det vissa typer av företag som inte kan sitta på coworking-ytor på grund av deras affärer, 

som inte tillåter den öppenheten som coworking står för. Det kan till exempel röra sig om banker, 

advokatbyråer, transaktionsrådgivare eller andra företag som arbetar med strikt sekretess, vilket också 

avhandlas i avsnitt 5.3.3. Med tanke på den öppenheten som coworking erbjuder, är det naturligt att 

vissa typer av branscher idag inte är direkt lämpade för coworking. Även om sekretessen ofta är 

bunden till data, så finns det fortfarande risker att sitta tillsammans med andra företag. Därför är 

coworking mer fördelaktigt för de företag som inte har en strikt sekretess och många 

affärshemligheter. Med sekretess och affärshemligheter åsyftas företag som arbetar med känsliga 

kunddata som inte får ses av allmänheten. Detta kan även handla om avtal mellan företag som inte får 

ses av andra än berörda parter.  
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7. Slutsats 

 
Denna del av rapporten syftar till att besvara studiens frågeställning genom att sammanfatta 

resultatet och diskussionen. Avsnittet ger också förslag på framtida forskning, samt kopplar ihop 

slutsatsen av studien med etiska och samhälleliga konsekvenser. 

 
 

Coworking är ett omdiskuterat och populärt samtalsämne i fastighetsbranschen. Konceptet har vuxit 

och har blivit ett populärt alternativ till traditionella kontor. I detta kapitel dras slutsatser utifrån 

analysen i det föregående kapitlet, i syfte att kunna besvara uppsatsens huvudsakliga frågeställningar. 

Uppsatsen har som syfte att öka förståelsen kring coworking konceptet och vilka företag som primärt 

bör söka sig till lösningar. För att kunna besvara det övergripande syftet finns ett underordnat syfte 

om att bedöma för- och nackdelar med coworking samt varför företag kan tänkas välja coworking-

konceptet framför traditionella kontorslösningar. Studiens huvudsakliga frågeställning är: “När är det 

mer fördelaktigt för företag att välja coworking istället för traditionella kontorslösningar?”. För att 

kunna besvara den huvudsakliga frågeställningen har två underfrågor tagits fram: 

  

• Vilka är för- och nackdelarna med coworking för hyresgästen? 

• Vad kan tänkas förklara att en hyresgäst hellre använder sig av coworking-lösningen istället för 

traditionell kontorslösning? 

  

Genom sex semistrukturerade intervjuer med personer med koppling till coworking, identifierades 

totalt tre teman: företagstyper, drivkrafter och utmaningar med coworking. Gemensamt för samtliga 

teman är att företag som befinner sig i en tillväxtfas – med svårigheter att kunna identifiera sitt 

framtida behov av yta – är de som i första hand bör söka sig till coworking-lösningar. Företag som är 

aktiva inom ett verksamhetsområde där nätverkande är en viktig del i arbetet och inte begränsas av 

mycket sekretess, eller i en bransch där det kan vara svårt att locka talanger kan även gynnas av 

coworking. 

  

Flexibiliteten som finns i coworking-avtalet ger flera fördelar för olika typer av företag, bland annat för 

mindre företag eller företag som befinner sig i en tillväxtfas. Expanderande företag kan ha svårigheter 

med att förutspå sitt framtida behov av kontorsyta och antal kontorsplatser. Denna ovisshet medför 

att hyresgästen sätter värde på att kunna påverka den yta som denne hyr. Det gäller både möjligheten 

att addera, men också subtrahera fler kontorsplatser. Respondenterna anser att coworking är mer 

fördelaktigt för mindre företag, då det också är en fråga om resursbesparingar. Coworking bygger på 

konceptet delningsekonomi, som gör det mer fördelaktigt för de företag som inte har tillräckligt med 

resurser, både ekonomiska resurser och personalstyrka, för att bedriva ett eget, traditionellt kontor. 

Dessutom passar coworking bättre för vissa typer av verksamheter, exempelvis för konsulter som 

spenderar mycket tid hos kunden eller på resor. Det bör också poängteras att coworking är ett 

helhetskoncept som erbjuder olika gemensamhetsytor som företag kan tänkas värdesätta. Vid 

tecknande av ett medlemskap ingår nämligen flera omkringliggande tjänster och där hyresgästen 

endast betalar en fast avgift, som kan jämföras med fast hyra (avsnitt 2.3.3). Trots att medlemsavgiften 
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är fast innebär inte detta att det är helt riskfritt att sitta på en coworking-yta. Företag som sitter på 

coworking-ytor kan råka ut för ökade medlemsavgifter vilket medför ökade kostnader för företaget. 

Hur detta påverkar företagen är individuellt och beror på vilken typ av medlemskap de har sedan 

tidigare samt prisökningen. Det således inte är helt riskfritt att sitta på coworking-ytor. Men det tordes 

fortfarande vara fördelaktigt för företaget som är mindre kapitalstarka eller behöver fokusera på att 

utveckla företaget. 

 

Som nämnt ovan bygger konceptet på filosofin om delningsekonomi, som säger att kapitalvaror och 

gemensamhetsytor ska delas mellan parter. Idén om att parterna ska dela på kapitalvaror och 

gemensamhetsutrymmen gör konceptet hållbart ur ett ekonomiskt- och ekologiskt perspektiv, vilket 

även styrks av respondenterna som betonar möjligheten att kunna effektivisera användningen av 

exempelvis mötesrum. 

  

Intresset för att tidigt fånga upp unga talanger och forma dem inom företaget idag är stort och 

konkurrensen om de unga talangerna är hög. För att särskilja sig och kunna erbjuda attraktiva trendiga 

arbetsplatser som lockar den yngre generationens talanger kan delar av företag välja att sitta på 

coworking-lösningar. Detta var även resonemang som anfördes av respondenterna i ett flertal 

intervjuer. Ej att förglömma är att coworking är fördelaktigt för branscher som kan ha stor nytta av att 

bredda sitt nätverk. 

  

Slutligen är det viktigt att belysa den juridiska aspekten av coworking, som befinner sig i en gråzon. 

Aktörer och medlemmar betraktar coworking-avtalet som ett medlemskap, men det finns flera frågor 

som ännu inte är besvarade. Dessutom finns det fysiska begränsningar i coworking, då coworking-

aktörerna sitter på begränsade ytor så finns det också fysiska begränsningar i hur stora företagen som 

vill sitta på en coworking-yta kan vara. Utöver den fysiska begränsningen så är det också en fråga om 

vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, då vissa verksamheter har strikt sekretess. För dessa 

typer av företag, exempelvis banker, är coworking inte lika fördelaktigt som ett traditionellt kontor då 

det kan skapa mer problem än nytta. 

  

Sammanfattningsvis visar uppsatsen att den svenska coworking-marknaden befinner sig i en tillväxtfas 

och där flexibiliteten i kontrakten tillsammans med hållbarhets- och rekryteringsaspekter är attraktiva 

attribut. Möjligheten att kunna addera och subtrahera kontorsplatser efter behov, dela på 

gemensamma utrymmen och skapa nätverk är tre egenskaper där traditionella kontorsavtal är 

underlägset coworking. Coworking passar flera olika sorters företag, men är mer fördelaktigt än 

traditionellt kontor för de företag som är snabbväxande, i behov av flexibilitet och är i en verksamhet 

som kan gynnas av coworking-konceptet.  

7.1 Framtida forskning 

Med tanke på att coworking befinner sig i en gråzon när det gäller juridiska frågor, skulle en forskning 

kring de juridiska frågorna vara intressant. Det kan exempelvis röra sig om en undersökning kring 

huruvida coworking klassas som ett hyresavtal eller ett medlemskap, där resultatet kan få stora 

konsekvenser. 
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Ett annat exempel på framtida forskning skulle kunna vara huruvida fastighetsbolag ska fortsätta 

utveckla egna coworking-lösningar eller ifall det är bättre för dem att fokusera på deras huvudsakliga 

affärer. I och med att fler och fler fastighetsägare börjar ge sig in i coworking-branschen som aktörer, 

finns det ett intresse i att undersöka ifall det är rätt väg att gå eller ej. 

7.2 Etiska och samhälleliga konsekvenser 

Vi anser att de slutsatser som dras i denna undersökning kan vara användbara för de företag som 

funderar på att använda sig av coworking-lösningar. Slutsatserna kan skapa en djupare förståelse kring 

vilka företag som är mest lämpade för coworking, och när det är mer fördelaktigt för företag att välja 

coworking istället för ett traditionellt kontor. Vidare kan slutsatserna också vara av intresse för 

coworking-aktörer då det kan skapa idéer och nya tankar kring hur de kan optimera sina koncept för 

att öka coworkingens fördelaktighet.  
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Bilaga A – Medgivandeformulär 

1. Bakgrund 

och syfte 

Studien genomförs för kandidatexamensarbete på kandidatprogrammet Fastighet 

och Finans på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Frågeställningarna för studien är:  

1. Vilka är för- och nackdelarna med coworking för hyresgäster? 

2. Vad kan tänkas förklara att en hyresgäst hellre använder sig av en 

coworking-lösning istället för ett standardkontor? 

2. Hur går 

studien till? 

Studien syftar till att samla in information om coworking utifrån hyresgästens 

perspektiv från ett antal intervjuer. Intervjun kommer att vara omkring 30–60 

minuter, och innefattar nio huvudfrågor. Svaren kommer avkodas och analyseras av 

studiens samtliga ansvariga personer. Studien kan tänkas härleda till när det är mer 

fördelaktigt för en hyresgäst att välja coworking istället för traditionella kontor. 

3. Vilka är 

riskerna? 

Riskerna med denna studie är att svaren på respektive fråga kommer att tolkas och 

därmed kunna misstolkas. 

4. Hantering 

av data 

Transkriberingen av denna intervju kommer att vara anonym och samtycket 

kommer endast att hanteras av de personer som utför denna studie (se punkt 6). 

5. Frivillighet  Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan vidare 

förklaring. 

6. Ansvariga Studien utförs av Måns Johansson och Malin Strömberg, studenter på 

kandidatprogrammet Fastighet och Finans på Kungliga Tekniska högskolan. Telefon: 

+4673 837 02 12. 

Jag bekräftar att jag fått denna skriftliga samt annan muntlig information om forskningsstudien. 

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien och vet att mitt deltagande är helt frivilligt. 

Jag är medveten om att jag när som helst och utan förklaring kan avsluta mitt deltagande. 

Jag tillåter att den information jag tagit del av och att insamlad data om mig förvaras och hanteras 

elektroniskt av studieansvariga.          

 

………                                   ………………                                      …………………… 

Datum                            Deltagarens Namnteckning                      Namnförtydligande 

 

………………………………… 

Intervjuares Namnteckning 
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Bilaga B – Intervjuguide 

Frågor till branschfolk 

 

1. Varför har coworking blivit så populärt de senaste åren?      

 

2. Ser du något mönster i företag som etablerar sig i coworking-lösningar? 

- Vilka företag ser du som “vanligast” att etablera sig i coworking-lösningar? 

 

3. Finns det något mönster i företag som går från traditionella kontor till coworking? 

 

4. Finns det några typiska företag som föredrar coworking istället för traditionella kontor? 

 

5. Vad erbjuder coworking-lösningen som företag inte tycker dem får på traditionella 

kontorsytor? 

 

6. Tror du att det finns gräns för när det blir mer fördelaktigt att sitta på coworking ytor?  

 

7. Finns det några företag som är “för stora” för coworking? 

 

8. Vad tror du om framtiden för coworking på den svenska kontorsmarknaden?  

 

9. Tror du fler fastighetsföretag kommer att utveckla egna coworking-lösningar för att attrahera 

nya/hålla kvar befintliga hyresgäster?  

  

Frågor till hyresgäster 

1. Varför valde ni att sitta i en coworking-yta? 

- Vad erbjöd coworking-konceptet er som en traditionell kontorslösning inte gjorde vid den 

tidpunkten?  

 

2. Var det mer ekonomiskt försvarbart att sitta på en coworking-yta än ett traditionellt kontor? 

 

3. Varför tror du att medlemmarna föredrar coworking istället för traditionellt kontor? 

 

4. Ser du något mönster på företag som sitter på samma coworking-yta som er? 

- Storlek på företag, livscykel på företaget, företagets bransch etc. 

 

5. Tror du att det finns någon gräns hos hyresgästerna när coworking inte är fördelaktigt 

längre?  

- Exempelvis storlek på bolag, hur gammal bolaget är etc. 
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6. Vid vilket tidpunkt tycker du det kan bli mer fördelaktigt med traditionellt kontor? 

 

7. Tror du det finns någon gräns då man kan säga att det är mer fördelaktigt för hyresgästen 

med coworking än traditionellt kontor? 

- Återigen storlek på bolag (anställda, omsättning), livscykel för bolaget etc. 

 

8. Hur är ert avtal med coworking-aktören utformat? Finns det särskilda villkor om 

besittningsskydd, regler för uppsägning osv.? 

 

9. Vilka attribut tror du medlemmarna värdesätter vid sina val av coworking-aktörer? 

- Läge, ryckte, möblemang etc. 
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