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Abstract 

Background: Coworking is an office-environment where you share a common space with other 
companies and entrepreneurs, it encourage to cooperation and social interaction. The concept has 
grown the past few years and this way of working is mainly appreciated among small businesses and 
entrepreneurs. Coworking as a workspace concept is a new phenomenon which makes existing 
research limited. Therefore this study hopes to fill some existing information gaps concerning 
Coworking.  

Purpose: The purpose with this report is to contribute with more knowledge to the subject and 
identify the most common target groups using Coworking in the area of Stockholm. The research also 
seeks to compare thoughts with Coworking-operators and their members, to find out if this new 
concept is a trend or something that will prevail. 
 
Method: Both a qualitative and a quantitative research approach has been used to obtain the 
results. The methods used are semi-structured interviews with five Coworking-operators and a 
survey with closed questions addressed to members of the workspaces. By using both qualitative and 
quantitative methods, called triangulation, it enhances the reliability and validity of the study.     

Delimitation: The study is limited geographical to Stockholm city. 

Results and conclusion: Both members and operators within Coworking have a positive attitude 
towards these types of offices. They feel that the environment increases their productivity and their 
social contact. It is widely spoken about the network and its importance for Coworking, but from the 
results members value location and interior standard higher.  

Future studies: It would be interesting to make a similar study in a few years when the market is 
more established and see if the operators think different about Coworking. Studies that compare 
Coworking members with workers who use more traditional office spaces are also of interest in 
order to see how they look at productivity and office space, and the connection between them. 
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Sammanfattning 

Bakgrund: Coworking är en typ av kontorsmiljö där man delar samma utrymme med andra företag 
och entreprenörer, vilket uppmuntrar till samarbete och social interaktion. Det har på den senaste 
tiden vuxit fram som ett alternativ till de traditionella kontorslösningarna och har framförallt 
uppskattats av entreprenörer och små företag. Coworking är som kontorslösning ett nytt fenomen 
vilket betyder att det finns begränsat med forskning. Denna studie hoppas att fylla igen några 
existerande informationsluckor gällande Coworking. 

Syfte: Syftet med rapporten har varit att inbringa större kunskap om ämnet och identifiera den 
huvudsakliga målgruppen som utnyttjar detta sätt att arbete i Stockholm. Undersökningen vill även 
jämföra tankarna angående Coworking mellan Coworking-operatörerna och deras medlemmar för 
att finna ifall Coworking är en trend eller ej. 

Metod: Både ett kvalitativt och ett kvantitativt tillvägagångssätt har använts för att erhålla 
rapportens resultat. De använda metoderna är semistrukturerade intervjuer med fem Coworking-
operatörer och en enkätstudie med stängda frågor riktad till Coworking-medlemmar. Genom att 
använda både kvalitativa och kvantitativa metoder, en så kallad triangulering, förstärks studiens 
tillförlitlighet och validitet.   

Avgränsning: Studien är avgränsad geografiskt till Stockholms stad. 

Resultat och slutsats: Både medlemmar och coworkingoperatörer har en positiv inställning till denna 
typ av kontorslösning. De känner att denna arbetsmiljö bidrar till en ökad produktivitet och även 
ökad social kontakt. De pratas mycket om nätverket och dess betydelse för Coworking, men av 
resultaten att döma så är medlemmarnas värderingar generellt mer fokuserade på traditionellt 
viktiga attribut som läge och standard. 

Framtida forskning: Att genomföra en liknande studie om några år då marknaden har hunnit 
etablera sig och fått mer uppmärksamhet av allmänheten vore intressant för att se om företag har 
ändrat sitt tänk gällande Coworking. Även undersökningar som jämför företag som arbetar i 
Coworking-miljöer med de som inte gör det i fråga om produktivitet och utveckling vore värt att 
undersöka vidare. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Sverige har sedan finanskrisen 2008 präglats av en stark tillväxt i ekonomin. Den starka tillväxten har 
lett till att vakanser för kontor i landets CBD-områden sjunkit till rekordlåga nivåer (JLL, 2016). För 
egna företagare bestående av en enskild person eller ett fåtal anställda blir det allt tuffare att 
konkurrera om kontorsutrymme i de attraktivaste lägena och de blir tvungna att antingen söka sig 
längre bort från stadskärnorna eller betala höga priser. På grund av teknikutvecklingen och världens 
globalisering har synen på den optimala arbetsplatsen skiftats i allt större utsträckning från den 
tidigare stationära “9 till 5” arbetsplatsen mot mer flexibla lösningar (Toivanen, 2015). Ett fåtal 
entreprenörer har lyckats anamma de nya förutsättningarna och likt UBER inom taxibranschen eller 
Airbnb för boendeuthyrning har ett nytt koncept vuxit fram inom kontorslösning, Coworking. 
 
Konceptet Coworking innebär att arbetande individer får möjligheten att samlas på gemensamma 
platser där de antingen individuellt eller tillsammans skapar värde för sina företag genom att 
kommunicera, samarbeta och utbyta idéer med varandra (Jylhä et al., 2015). Det är inte nödvändigt 
att individerna har samma arbetsgivare och de behöver inte ens verka inom samma bransch. Genom 
att dela på den fysiska arbetsplatsen, ett Coworking-space (CWS), med andra likasinnade skapas ett 
nytt sätt att arbeta. Den initiala idén med konceptet är att öka kreativiteten, motivationen och skapa 
ett större mervärde för varje verksamhet. 

Världens första officiella CWS öppnades 2005 i San Francisco av programmeraren Brad Neuberg 
(Foertsch & Cagnol, 2013). Detta för att motverka en isolerad och oproduktiv arbetsmiljö, vilket han 
upplevde i sitt hem. Det fanns inget vinstsyfte i verksamheten annat än att öka sin egen produktivitet 
och välmående och samtidigt hjälpa andra i liknande situation. 

Även om begreppet Coworking i dess nuvarande betydelse är relativt nytt begrepp så har metoden 
praktiserats långt tillbaka i tiden. “La Ruche” i Frankrike är ett exempel på ett sådant samarbete där 
konstnärer samlades i början av 1900-talet för att bo och verka i samma lokaler (Encyclopedia 
Britannica, 2015). Konstnärer som Chagall, Delauney och Soutine är bara några som under sin tid hos 
“La Ruche” skapade några av sina mest kända verk där. Ett ytterligare exempel på en tidig 
Coworking-scen är Andy Warhols studio “The Factory” på Manhattan, som under 1960-talet lockade 
mängder av kända artister, fotografer och designers (Gilmore 2012). 
 
En anledning till varför begreppet Coworking har fått en ökad uppmärksamhet på senare tid är 
mycket då detta sätt att arbeta tidigare enbart utnyttjats av yrkesgrupper inom konstnärliga yrken. 
Idag är det något som efterfrågas av personer i alla möjliga branscher. Att starta och driva CWS har 
även det blivit en egen bransch. Några som verkligen har lyckats marknadsföra och sälja idén är 
entreprenörerna Adam Neumann och Miguel McKelvey, grundarna av det multinationella företaget 
WeWork.  

WeWork som startade i liten skala i Brooklyn, New York är nu med ett företagsvärde som uppgår till 
16 miljarder dollar ett av de högst värderade startups i världen (Brown, 2016). De är redan 
lokaliserade i de flesta storstäder i Nordamerika och i några Europeiska städer. Nyligen har en stor 
satsning gjorts mot Asien och flera nya kontor kommer att introduceras där inom en snar framtid. 
WeWorks expansion över världen är ett tydligt tecken på att det finns en stor framtidstro gällande 
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Coworking. Ett växande Coworking-nätverk sägs bidra till större möjligheter för medlemsföretagen 
att tillsammans frodas och bli större. Dock är forskningen kring konceptet begränsad då Coworking är 
ett relativt nytt begrepp. Ämnet har inte tidigare behandlats med samma infallsvinkel som denna 
rapport och förhoppningsvis kommer studien bidra till att täppa igen vissa informationsluckor som 
finns i dagsläget.  

1.2 Syfte & Frågeställning 
Syftet med denna kandidatuppsats är att erhålla en bredare kunskap inom ämnet Coworking och hur 
det fungerar i praktiken. Undersökningen önskar att identifiera den huvudsakliga målgruppen som 
söker sig till Coworking-spaces (CWS) och ta in deras tankar om denna kontorslösning. Detta för att 
jämföra medlemmarnas syn på Coworking med de som upprätthåller den fysiska platsen.  Vidare är 
syftet att försöka fastställa huruvida Coworking påverkar de verksamheter som utnyttjar detta 
arbetssätt och även försöka spå framtidsutsikterna för Coworking. 

Utifrån uppsatsens syfte så har följande frågeställningar ställts upp: 

• Vilka är medlemmarna? 
• Vad värdesätts inom ett CWS? 
• Hur påverkas medlemmarna av miljön i ett CWS, både socialt och professionellt? 
• Hur arbetar CWS i Stockholm? 
• Hur skiljer sig synen på Coworking mellan ägare och medlemmar? 
• Hur ser framtiden ut för Coworking? 

 

1.3 Disposition 
• Först presenteras bakgrundsinformation samt en kort historik om ämnet för att skapa en bild av 

hur Coworking fungerar och hur det utvecklats över tiden. 
• Därefter kommer ett teoriavsnitt där olika ekonomiska teorier presenteras. Teoridelen inkluderar 

även några tidigare studier som anses relevanta för ämnet. 
• En metoddel förklarar hur författarna gått tillväga i undersökningen samt vilka val som gjorts 

angående arbetsmetod. 
• En empiridel följs upp där resultat från undersökningen presenteras. 
• Resultaten analyseras och diskusteras med återknytning till den presenterade information under 

teoriavsnittet. 
• Slutligen dras slutsatser utifrån resultat och diskussion där uppsatsens uppställda frågeställningar 

besvaras. Även förslag på framtida studier presenteras. 

1.4 Avgränsning 
Arbetet är avgränsat enbart till företag och personer som är medlemmar på CWS eller jobbar med att 
sköta dessa. Geografiskt är arbetet avgränsat till Stockholm. Detta då det inom arbetets tidsram inte 
fanns möjligheterna att kontakta, översätta och kvalitetssäkra information från ett större område. 
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 2 Teori 
Detta avsnitt avser att presentera teorier som är tillämpbara för ämnet. Även tidigare rapporter och 
studier tas upp under denna del. 

2.1 Definitioner 
Cellkontor 
Uppdelade i enskilda eller delade rum. Större möjlighet 
till koncentrerat arbete möjliggörs i de enskilda 
rummen och i de delade rummen har personerna ofta 
liknande arbetsuppgifter (Toivanen, 2015). De är inte 
sällan placerade längs fastighetens fasader i syfte att få 
in dagsljus genom rummens fönster. Utebliven 
kommunikation med andra personer blir konsekvensen 
från rummens avskärmning. 

 

Kontorslandskap 
Kontorslandskap finns i alla olika storlekar och används 
ofta till individuellt arbete och rutinbaserade uppgifter 
(Toivanen, 2015). Hög ljudnivå och buller är inte 
ovanligt trots att arbetsplatserna utformas med 
skärmar och delas in i flera grupper. Landskapen är 
flexibla och anpassningsbara för organisatoriska 

förändringar.  
 
Aktivitetsbaserat kontor 
Dagens aktivitetsbaserade kontor är utformade genom 
zonindelningar där zonerna delas upp utifrån 
verksamhetens huvudaktivitet (Toivanen, 2015). Inte 
sällan förväntas de anställda vara självgående och 
arbeta mindre än 75 procent på det egna kontoret. 
Möjligheter till grupparbeten, möten och individuellt 
arbete kombineras med tillgång till avskilda rum för 
bättre koncentration. Det är en flexibel arbetsplats där 

tillit och respekt utgör en viktig byggsten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1. Cellkontor (Longoark, 2016) 

Bild 2. Kontorslandskap (Studio3D, 2016) 

Bild 3. Aktivitetsbaserat kontor (Efg, 2016) 
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Coworking-space (CWS) 
Coworking är en grupp samlade individer på en arbetsplats 
med mer eller mindre heterogena bakgrunder (Kojo & 
Nenonen, 2014). Coworking-space är den fysiska platsen, 
faciliteten, där individerna arbetar. Ytorna anses efterlikna 
en öppen planlösning men kan skilja sig åt väsentligt från 
olika platser. Den delade kontorsmiljön möjliggör för 
hyresgäster att arbeta fokuserat i enskilda rum, inleda 
samarbeten mellan varandra samt ingå i sociala aktiviteter. 
Vanligast söker sig entreprenörer, frilansare och ägare av 
mindre bolag till CWS. De erbjuds oftast en form av 
medlemskap med kortare hyrestider än traditionella 
kontor, likt hälso- och gymmedlemskap. Platserna kan skilja 
sig åt beroende på typ av medlemskap och ofta erbjuds 
enskilda rum, flexplatser eller bestämda platser i det öppna landskapet. Det finns även medlemskap 
där man enbart betalar för den tid man brukar faciliteten. 
 

 
 

  

Bild 4. Ett CWS (Officelovin, 2014) 
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2.2 Agglomerationsteorier 
Om observationer görs över hur företag valt att lokalisera sina verksamheter över tiden kan vissa 
intressanta tendenser urskiljas. En vidsträckt och accepterad tes är att de flesta industriella 
verksamheter tenderar att vara lokaliserade i kluster (Mcann, 2013). Det har visat sig att företag som 
lokaliserat sig i kluster generellt har ökat sin skalavkastning. Hur det kan komma sig beskrevs redan 
1890 av Marshall som gav tre huvudanledningar till varför agglomerationsekonomier uppstår. Teorin 
har sedan vidareutvecklats av andra forskare, dock med samma grundidé som utgångspunkt. 

Knowledge spillovers (Kunskapsspridning) 
Då flera företag i samma bransch är lokaliserade i närheten av varandra skapas det större möjligheter 
för företagens anställda att träffas och interagera med anställda från andra företag (Mcann 2013). 
Det kan vara under formella omständigheter som exempelvis professionella företagsmöten och 
anordnade konferenser. Klusterprincipen bidrar även till en ökad interaktion mellan de anställda 
utanför arbetstid vilket leder till att information och kunskap sprids betydligt snabbare. För att denna 
teori ska fungera bör det finnas en ömsesidig kontakt där alla parter både bidrar med och tar till sig 
information från varandra. Med hjälp av den ökande kunskapen, som naturligt tillkommer företagen i 
klustren, får de ett försprång gentemot andra företag som inte är delaktiga i ett sådant samarbete. 
Omfattningen av denna fördel kan direkt kopplas till antalet delaktiga företag i klustret. 

Non-Traded local inputs 
De flesta branscher kräver speciella utomstående tjänster för att fungera. Det kan exempelvis vara 
specifik juridisk rådgivning för finansföretag som handlar på aktiemarknaden eller specialgjorda 
testbanor för fordonstillverkare. Dessa tjänster är ofta dyra att tillhandahålla men i en 
agglomerationsekonomi så blir det automatiskt fler företag som efterfrågar tjänsten vilket generellt 
leder till ett sänkt pris då distributörens fasta kostnader kan spridas ut över fler kunder (Mcann, 
2013). Även lokal infrastruktur räknas som en non-traded local input då till exempel ett välutvecklat 
tunnelbanesystem gynnar aktörerna inom området, samtidigt som priserna för utnyttjandet kan 
pressas ner om systemet utnyttjas av flera. 

Local skilled labour pool 
I Agglomerationsekonomier är möjligheterna att utvidga sin verksamhet stora. För detta krävs att 
personalstyrkan utökas men att anställa kompetent personal är ofta en kostsam process (Mcann, 
2013). För det första så krävs en sökprocess för att hitta potentiella kandidater och därutöver måste 
den nya personalen vara förberedd för deras stundande arbetsuppgifter. Inte sällan inleds tjänster 
med en utbildning för att lära upp den anställda. Framförallt för vissa tjänster tar denna 
inlärningsprocess tid och arbetskraft som istället kan utnyttjats på andra håll inom företaget. Om det 
då finns kompetent arbetskraft i närområdet så underlättas både sökandet och utbildandet av 
personal vid nyanställning.  
 
2.2.1 De olika typerna av agglomerationsekonomier 
Framförallt i stora samhällen kan flera olika kluster geografiskt vara lokaliserade på samma plats. Den 
exakta uppbyggnaden av olika agglomerationsekonomier kan därför se ut på olika sätt på olika 
platser. Hoover delade 1937 upp agglomerationsekonomierna i tre olika typer, skalekonomier, 
lokaliseringsekonomier och urbaniseringsekonomier (Mcann, 2013). 
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Internal returns to scale (Skalekonomi) 
Många företag drar nytta av stordriftsfördelar enbart på grund av företagets storlek (Mcann, 2013). 
Dessa fördelar är interna vilket inte sammanfaller med Marshalls sätt att se på 
agglomerationsekonomier som externa. Grundtanken är dock densamma att en stor investering på 
en och samma plats är fördelaktigt jämfört med samma investering spritt över flera platser. Figuren 
nedan förklarar enkelt grundprincipen bakom en skalekonomi. 
 

 
 
 
Economies of localization (Lokaliseringsekonomier) 
Lokaliseringsekonomier är agglomerationer som uppstår då flera företag inom samma bransch väljer 
att lokalisera sig inom samma område (Mcann, 2013). Normalt uppstår dessa agglomerationer i 
närhet och med en anknytning i form av ett kund- och leverantörförhållande med större företag. I 
dessa agglomerationer är Marshalls alla tre anledningar applicerbara. 

Economies of urbanization (Urbaniseringsekonomier) 
Urbaniseringsekonomier är de agglomerationsekonomier som uppstår för företag i andra sektorer på 
grund av ett företagskluster i en annan bransch (McCann, 2013). Till exempel så sker naturligt en stor 
inflyttning av människor där agglomerationer uppstår. Dessa människor behöver tillgång till sjukvård, 
skolor och dagligvaruhandel. Samtidigt behöver företagen själva hjälp med marknadsföring, 
transporter, säkerhet etc. Då det finns en potentiell marknad och företag som erbjuder efterfrågade 
tjänster kommer att söka sig dit och ytterligare kluster bildas. 

 
2.3 Kontrakt- och konsumentteori 
Ett kontrakt förklaras enklast som ett avtal mellan en köpare och en säljare. För att kunna studera 
interaktionen mellan avtalsparterna är det först nödvändigt att förstå konsumenters beteende. En 
konsument anses inom mikroekonomin handla rationellt, det vill säga denne antas optimera sitt 
handlande för att maximera sin nytta utifrån sina personliga preferenser och budgetmöjligheter 
(Lundmark, 2013). För att skapa ett rationellt och koncist beteendemönster tittar man främst på tre 
faktorer, kompletta preferenser, transivitet och icke mättnad.  

  

Större mark 
Mer yta    

att så 

Lägre 
produktions
-kostnader 

Högre 
avkastning 

Figur 1. Stordriftsfördelar 
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Kompletta preferenser 
Denna princip säger att en konsument alltid kan avgöra ifall denne föredrar en vara framför en annan 
eller om de är likvärdiga (Lundmark, 2013). Konsumenten kan därför rangordna alla varor från bäst 
till sämst. 
 
Transitivitet 
Denna grundprincip säger att om en individ föredrar produkt A före produkt B och produkt B före 
produkt C så måste samma person föredra produkt A före produkt C (Lundmark, 2013). Detta 
beteende måste vara konsekvent för att transitivitetsaxiomet skall vara uppfyllt. 
 
Icke-mättnad 
Denna grundprincip säger att mer är alltid bättre (Lundmark, 2013). Det vill säga att en individ alltid 
upplever större nytta om denne får mer av samma vara, exempelvis tre kakor är alltid bättre än två. 
Detta bygger på att en individ alltid fritt kan göra sig av med ett överskott. Om personen i fråga bara 
vill äta två kakor och får ont i magen av att äta en tredje, så anses det större antalet fortfarande 
bättre. 
 
2.3.1 Applicerat på kontorsmarknaden 
Hur detta kan te sig i verkligheten applicerat på kontorsmarknaden förklaras enklast med ett 
exempel. Figur 2 illustrerar en indifferenskurva för hur en individ värdesätter de två faktorerna läge 
och standard gentemot varandra. Indifferenskurvan symboliserar nytta och allt som ligger på samma 
kurva innefattar samma nytta, allt över kurvan ger en högre nytta och allt under kurvan ger lägre 
nytta (Dahlberg, 2015). Anta att det finns tre möjliga lokaler på marknaden A, B och C, med 
varierande standard och läge. Trots att lokalerna A och B skiljer sig åt väsentligt så bringar det lika 
stor nytta för konsumenten eftersom de ligger på samma indifferenskurva. Det betyder att en 
konsument som tänker helt rationellt är lika nöjd med lokal A som med lokal B. Allting över och till 
höger om indifferenskurvan ger konsumenten större nytta och därför är lokal C mer åtråvärd än både 
A och B. Kurvans lutning symboliserar substitutionskvoten för standard och läge, det vill säga hur 
mycket en enhet standard kan offras i utbyte mot en enhet läge och vice versa. Ofta kombineras en 
indifferenskurva med en budgetrestriktion och där de tangerar varandra hittas den maximala möjliga 
nyttan för konsumenten. För att applicera en budgetrestriktion i figur 2 bör man veta vad en enhet 

Figur 2. Indifferenskurva för läge och standard 
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standard och en enhet läge har för värde, vilket i praktiken är betydligt svårare än i teorin. 
Indifferenskurvor kan även representera mer än två faktorer som vid olika kombinationsmöjligheter 
illustrerar en upplevd nytta. 
 
Dolda karaktärsdrag 
Görs antagande att två olika individer söker lokaler, deras preferenser skiljer sig åt, de har olika 
indifferenskurvor. Figur 3 illustrerar de bådas preferenser vad gäller deras betalningsvilja gällande en 
kontorslokals läge. Hyresgäst 1 vill sitta i ett bra läge och är villig att betala en viss summa för det, 
hyresgäst 2 vill också sitta i ett bra läge men har en högre betalningsvilja än hyresgäst 1. Hyresvärden 
vill ha båda hyresgästerna som kunder. Även om hyresgäst 2 har en hög betalningsvilja så vill de 
hellre betala ett lägre pris om det är möjligt. Är de rationella vilket får antas så kommer de inte att 
avslöja för hyresvärden deras betalningsvilja utan istället kommer de agera som om de hade en lägre 
betalningsvilja för att få lokalen till ett lägre pris. Hade hyresvärden haft full insikt i hur hyresgästerna 
tänker i frågan så hade det varit enkelt att optimera sina kontrakt och få ut en maximal hyresintäkt. 
Hyresvärden kan i detta fall agera på två möjliga sätt, antingen bjuder de ut kontoret för den högre 
hyressumman vilket medför att enbart en av hyresgästerna kommer acceptera. Alternativt så 
erbjuder de den lägre hyran till båda och får båda som hyresgäster men de mister istället 
möjligheten att få ut den högre hyran. 
 

 
 
En modul för att motverka dessa problem är att erbjuda hyresgästerna fler än ett förslag på lokaler 
(Dahlberg, 2015). Ett dyrare alternativ i bättre läge och ett billigare med sämre läge. För att modulen 
ska fungera optimalt måste den dyrare lokalen erbjudas ut lägre än hyresgästs 2 betalningsvilja för 
det dyrare läget och den billigare lokalen ska erbjudas ut med det läge och pris som råder där 
hyresgäst 1 och 2s indifferenskurvor möts. På så vis löser man problemet med att hyresgäster inte 
agerar utifrån sin sanna betalningsvilja och hyresvärden får både en hyresgäst som betalar den höga 
hyran och får båda som hyresgäster. 

Figur 3. Två hyresgästers betalningsvilja för läge 
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2.4 Beteendeekonomi 
Både den traditionella nationalekonomin och beteendeekonomin grundar sig på den rationella 
valhandlingsteorin. Skillnaderna ligger i hur de hanterar individers preferenser, föreställningar och 
begränsningar. Traditionell nationalekonomi grundar sig i antaganden om ett mänskligt beteende 
och beteendeekonomi ifrågasätter dessa antaganden (Lundmark, 2013). 

 
Preferenser 
I den traditionella nationalekonomin så antas individer ha tydliga och stabila preferenser som korrekt 
är relaterade till deras egennytta och som inte tillåter några misstag (Lundmark, 2013). Det betyder 
att individer agerar helt efter ett materiellt egenintresse vilket beteendeekonomer ifrågasätter och 
anser alla individer inte handlar utifrån ett egenintresse samt att en individs preferenser mycket väl 
kan förändras över tiden. Att individer gör misstag och inte alltid har ett beteende som 
överensstämmer med deras preferenser är också något som ifrågasätts. 
 
Föreställningar 
Ett antagande som görs i traditionell nationalekonomi är att alla individer och företag har total 
tillgång till all relevant information samt att de kan ta till sig och bruka denna information på ett 
felfritt sätt (Lundmark, 2013). Det betyder att alla aktörer innehar exakt samma information om 
verkligheten och att alla är lika bra på att använda och tillämpa den i olika situationer. Dock finns det 
i verkligheten många situationer där det inte går att bedöma osäkra händelser på grund av de 
svårigheter som finns i att ta till sig och använda relevant information. 

 
Begränsningar 
Den mest relevanta begränsningen i nationalekonomi är en budgetrestriktion, det vill säga att det 
finns en ekonomisk begränsning hos alla individer och företag. I den traditionella nationalekonomin 
är detta den enda begränsningen som tillämpas (Lundmark, 2013). I beteendeekonomi däremot så 
adderas ytterligare begränsningar som påverkar vårt beteende. Det är bland annat kognitiva 
begränsningar i hur vi kan hantera den tillgängliga informationen samt psykologiska begränsningar 
som moraliska värderingar vilka ändrar en individs preferenser och beteende. 
Beteendeekonomi har uppstått som en konsekvens av de svagheter och brister som finns i den 
rådande teoribildingen om hur individer fattar ekonomiska beslut. Rationalitetsantagandet som är 
grunden för nyttoteorin innebär att individer fattar perfekta beslut utifrån deras individuella 
preferenser. De tre postulaten kompletta preferenser, transitivitet och icke mättnad är några som 
alltid måste vara uppfyllda för att göra rationella val, men som i verkligheten sällan är det. 
 
Det går med stor säkerhet säga att ingen människa agerar helt rationellt i alla lägen. I och med detta 
har ett annat begrepp vuxit fram, begränsad rationalitet. Begreppet betyder att individen istället för 
att hela tiden ta det optimala beslutet oftast nöjer sig med ett acceptabelt beslut. Det finns studier 
som säger att människor bryter mot rationalitetsantagandet i både stora och små problem. 
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Det nämndes tidigare att om att en individ ska kunna fatta ett rationellt beslut så antas denne vara 
fullt informerad, för att kunna urskilja det bästa alternativet. Att skaffa information är något som 
både tar tid och kostar pengar, för mycket information kan även i vissa fall få oss att fatta sämre 
beslut. Förs denna parameter in i uträkningen så kan det paradoxalt sägas att ibland kan det vara 
irrationellt att vara fullständigt informerad. 
 

2.5 Litteraturstudie 

2.5.1 Världens förändring 
I Ann Markussens (1996) rapport ”Interaction between Regional and Industrial Policies: Evidence 
from Four Countries” undersöktes hur regional och industriell politik påverkat Brasilien, Japan, 
Sydkorea och USAs agglomerationsekonomier efter andra världskriget. Tidigt under 1960- och 1970-
talet gjordes stora investeringar av de tre förstnämnda länderna i mindre outvecklade regioner, 
främst genom statligt kapital och omlokaliseringar av marknader (Markussen, 1996). Tidigare 
ekonomer hade länge argumenterat för att agglomerationsekonomier var positivt korrelerade med 
dess storlek och att satsa på mindre regioner skulle betyda att på kort- och medellång sikt gå miste 
om agglomerationsekonomins fördelar. Dock bevittnades en signifikant utveckling inom de mindre 
regioner vars länder hade investerat i. Områdena genererade en snabbare ekonomisk tillväxt än de 
enskilda ländernas storstäder. Vidare visades förbättringar av välmående i regionerna, 
inkomstökningar och ökad populationen. I framkant låg de områden med specialiseringar inom 
specifika industrier. Majoriteten av de framgångsrika regionerna var lokaliserade i närheten av en 
dominant industristad, vilket kunde vara en anledning till den starka tillväxten. Exempelvis låg de 
mest framgångsrika städerna i Sydkorea geografiskt cirka fem timmars bilresa från Seoul. Vidare 
noterade Markussen en hög optimism för områdenas enskilda industrier. Istället för att 
återkapitalisera tillväxten lokalt och dra nytta av den utvecklade agglomerationens fördelar, förlitade 
sig invånarna på områdets specifika industrier. I Sydkorea märktes det på blomstrande städer med 
koncentrerad bil-, stål- eller andra teknologiska industrier. Risken blev att nedgångar inom 
marknader, likt Detroit i USA, kunde få förödande konsekvenser på regionernas ekonomier.  
I USA hade stadsutvecklingar primärt drivits på av militära strukturer (Pomeranz 2000; Findlay & 
O’Rourke 2007). Allmänt var handel mellan länder begränsade då nationer såg till att utveckla deras 
egna självständiga ekonomier istället, vilket idag är vice versa (McCann & Acs, 2009). 
Högteknologiska företag som uppskattat en urban decentralisering valde att fly områden med strikta 
regionala hierarkier samtidigt som andra valde att blomstra i militanta förgreningar eftersom stora 
satsningar gjordes inom militärens teknologiutveckling.                                                                                                                                                
 
Markusen fann att vid studiens tidpunkt, hade de senaste 15 årens spänningar ökat mellan den 
industriella och regionala politiken. I samtliga länder hade statskassor tömts och var därför inte lika 
kapitalstarka. Politiken förflyttades från centralt styrda satsningar och omlokaliseringar till att varje 
region blev självständigt ansvariga för sin egen utveckling. En bakåtvänd evolution vittnades och 
småstäderna fick det ekonomiskt svårt, vilket ledde till att allt fler sökte sig till stadskärnorna. Vissa 
av de industriintensiva regionerna där satsningarna gjorts under 1960 och 1970-talet, skulle på 
bekostnad av andra liknande regioner blomstra. Det blev oundvikligt att börja gå över mot mer 
högteknologiska industrier för att bemöta den stagnerade världsekonomin. Där låg framtiden. Dock 
blev frågan istället vart resurser skulle satsas och industrier lokaliseras.  
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Nutidens ekonomer vill ofta argumentera för att vi lever i en platt värld 
(Florida, 2005).  De menar att vikten av det geografiska läget har 
suddats bort tack vare den teknologiska utvecklingen, vilket Markussen 
(1996) också nämnde. Ekonomerna menade att lokaliseringen inte 
längre har samma betydelse, det går att lyckas med innovationer, 
teknologisk utveckling och ekonomisk tillväxt oavsett geografisk plats. 
Detta är en felaktig bild av verkligheten menade Florida (2005). Världen 
är inte platt utan mer lik ”taggiga berg”, vilket illustreras i bild 5. Få 
regioner har stora effekter på den globala ekonomin och dessa 
områden fortsätter att växa i och med att fler kluster skapas i de urbana 
städerna. New York själv utgjorde under början av 2000-talet en lika 
stor ekonomi som hela Ryssland. Två tredjedelar av de 300 000 studerade patenten under 2002 
tilldelades till USA och Japan. USA har 48 städer som alla skulle utgöra 48 av 100 största 
ekonomierna i hela världen ifall regionerna räknades som autonoma länder. Ifall ekonomiska 
aktiviten skulle visas som berg på en världskarta liknar USAs flera regioner Himalayas högsta toppar. 
För antalet patent utmärks förutom USA och Japan vissa Europeiska storstäder, däribland Stockholm, 
London och Helsingfors.  
 
Likt Richard Florida (2005) menade Philip McCann och Zoltan J. Acs (2009) att världen inte är platt, 
fastän vi haft en global utveckling. Skalekonomiers associering med hemmamarknader har blivit allt 
mer komplext då nationsgränser samt institutionella begräsningar eroderats allt mer. Utvecklingen 
har lett till att ekonomer framhäver stadsregionernas ekonomiska vikt framför nationsstaternas 
(Rodriguez-Pose, 2003). Relationen mellan skaleffekten på länder och städer har förändrats över 
tiden. Modern transport och kommunikationsteknologi samt möjligheten att utforska 
kunskapstillgångar globalt har lett till att länders prestationer förlitas på stadsregioner i allt större 
utsträckning. Regionerna är i sin tur beroende av skalan och prestationer från multinationella 
företag. Nationers makroekonomiska penning- och finanspolitik har fortfarande en betydande roll. 
Dock är länder svagare än någonsin som utövare av sitt eget öde. Nya Zeeland är ett exempel på ett 
land som fortfarande har en stark statspåverkan och ett väldigt flexibelt statssystem. Med en öppen 
och fri marknad har de ett av världens bästa entreprenörssamhällen. Dock ur ett ekonomigeografiskt 
perspektiv är Nya Zeeland för litet. De mindre länderna innehar oftast mindre städer och är för små 
för att påverka världsekonomin. Dock påverkar världsekonomin dessa länder, exempelvis Island 
under finanskrisen. McCann och Acs (2009) drar slutsatsen att vidare studier inom beteendeanalys 
för internationella verksamheter och multinationella företag krävs för att förstå den rådande 
globaliseringsprocessen. För att hitta den optimala storleken förutsätts att nuvarande modeller 
behöver tänkas om. 

  

Bild 5. Illustration över världen om städer skulle 
likställas som berg (Florida, 2005) 
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2.5.2 Arbetsplatsen 
 
Kontor 
Inom organisationer finns ofta höga förväntningar på att nya innovativa kontorsmiljöer ska resultera i 
en ökad produktivitet bland anställda (Van Der Voodt, 2003). Genom att fördela ytor bland personer 
med olika arbetsuppgifter samt att lägga resurser på ergonomiska kontorsmöbler och 
högteknologiska system tillönskas positiva effekter på de anställdas prestationer och trivsel. Initialt 
söker organisationer att optimera sina kontorsytor i hopp att generera en högre effektivitet. 
Kontorsutveckling ligger i tiden vilket märks på allt fler studier inom området uppdagas. 
 
Produktivitet 
Begreppet produktivitet kan vara svårt att definiera och förstå vilka faktorer som påverkar. I detta 
sammanhang definieras produktivitet som förhållandet mellan input och output, erhållen utdelning 
från gjord uppoffring (Van der Voodt, 2003). Output kan vara kvaliteten på en produkt, antal 
produkter per anställd, monetärt. Input associeras ofta med användning av teknologi, arbetskraft, 
kapital, kunskap etc. 
 
Celements-Croom (2000) menade att produktivitet påverkas utifrån fyra kluster av variabler: 

• Personliga karaktärsdrag: Fas i karriären, yrke 
• Sociala faktorer: Relation till kollegor 
• Organisatoriska karaktärer: Organisationens struktur 
• Fysiska miljöns karaktär: Inomhusklimatet, luftkvaliteten och utformningen av arbetsplats 

 
Ytterliggare föreligger extern påverkan i form av sysselsättning, offentliga och privata regleringar 
samt globaliseringen. Sambandet mellan variablerna ansågs vara komplexa och vidare studier 
behövde utföras för att djupare förstå variablernas inverkan (Van der Voodt, 2003).  
 
En studie gjord på ett kontor i Haarlem (Nederländerna), undersöktes de anställdas upplevelse från 
att arbeta i ett traditionellt cellkontor mot ett mer aktivitetsbaserat kontor (Vos, 1999). Totalt 
utfördes tre observationer under studien, där den första observationen utfördes under 
cellkontorsmiljö och de två andra efter implementeringen av aktivitetsbaserad interiör. De anställdas 
upplevelse lyckades aldrig nå upp till de förhoppningar som funnits på den upplevda produktiviteten. 
Från att ha bedömts ett värde på 7.5 poäng på en tiopoängsskala föll siffran till 6.5 efter 
omstruktureringen av arbetsmiljön. Detta förbättrades vid den sista observationen och gav ett snitt 
på 6.9 poäng. Det gick även att notera en tydlig skillnad mellan nyanställda och äldre i företaget, där 
de nyanställda var mer positiva till ett innovativt och aktivitetsbaserat arbetsätt. Samma gällde för 
den yngre generationens arbetskraft som värderade det öppna kontoret högre än vad de äldre 
gjorde. 
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En liknande studie utfördes på ABN AMRO Banks kontor i Breda (Nederländerna) där endast 14% av 
de anställda hade positiva förväntningar gällande en produktionsförbättring i ett mer öppet 
kontorslandskap (Van den Brink, 2000). En stor skillnad från studien i Haarlem där hela 60% hade en 
positiv inställning. Efter implementering av en aktivitetsbaserad design steg andelen positivt inställda 
till 51 %(25 % i Haarlem). Samtidigt hade de negativa inställda åsikterna sjunkit från 27% (14%) till 8% 
(37%). Något som möjliggjorde den förbättrade upplevelsen var att det fanns möjlighet att flytta sig 
mellan gemensamma ytor till mer tysta delar av kontoret. I andra aspekter var studiens resultat 
snarlik de erhållna resultaten från studien i Haarlem (Van Der Voodt, 2003). 
 
Brill et al (2001) studerade 13 000 anställda, arbetandes i tre olika typer av kontorslösningar, 
enkelrumskontor, dubbelrumskontor och öppet landskapskontor. Studien resulterade i att 10 
punkter kunde dokumenteras viktiga för produktiviteten: 
 

1. Möjlighet till att arbeta ostört 
2. Rumslig miljö möjliggör spontana konversationer 
3. Nöjdhet av arbetsplats, ergonomi och tillräckligt med yta att ställa sina saker 
4. Plats för träffar och ostört grupparbete 
5. Bra möjligheter att arbeta sida vid sida 
6. Personalen är nära till sina kollegor 
7. Platser med bra avkopplingsdelar 
8. Tillgång till teknologi 
9. Hög kvalitet i ljus och dagsljusinsläpp 
10. Temperatur och ventilation 

 
Arbetsförhållande 
Ett vanligt synsätt är att öppet kontorslandskap står i direkt konflikt med grundläggande mänskliga 
behov (Van Der Voodt, 2003). Typiska klagomål är den minskade avskildheten och möjligheten att 
sätta sin egen prägel på miljö och belysning. Resurser läggs ner på den interiöra miljön i form av 
vacker arkitektur och högteknologiska produkter för att kompensera förlusten av personligt 
utrymme. Det kan dock vara till nackdel för de anställdas koncentration, då det inte längre har 
möjligheten att avskärma den omgivande miljön. Ljudnivån är något personer även reagerat negativ 
på och uppfattat som distraherande. Danielsson (2010) fann att det fanns en signifikant högre risk för 
försämrat välmående bland anställda i mellanstora- och små kontorlandskap. Anställda i mellanstora 
kontorlanskap kände också lägst arbetstillfredställelse samtidigt som cellkontor och flexplatser 
rankades högst i samma avseenden. Dock argumenteras att öppna kontorslandskap är mer hållbart 
ur ett samhällsenligt perspektiv, då mindre miljöpåverkande material behöver användas (Van Der 
Voodt, 2003). När väggar tas bort och alla sitter mer eller mindre i samma rum skapas 
förutsättningarna till en bättre kommunikation och en ökad möjlighet att utbyta idéer och kunskap. 
För att motverka nackdelarna med öppna planlösningar och isolerande cellkontor krävs det en mix av 
platser där det går att arbeta ostört med koncentrationsintensiva arbetsuppgifter och andra platser 
med ett öppet landskap för att trigga igång kommunikation (Van Der Voodt, 2003). Det är 
fortfarande viktigt att lyfta upp de vanligaste klagomålen som innefattar distraktioner och utebliven 
avskildhet. Det finns alternativa åtgärder att ta för att minska nackdelarna med respektive 
kontorslösning. Till exempel ljudisolerade rum skapas för långa och viktiga telefonsamtal. Andra 
lösningar kan vara att minska utrymmena till mindre teamorienterade ytor. Personer som uppskattar 
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eget kontor för statusbringande egenskaper kan också kompenseras genom att hela kontoret känns 
exklusivt med väl valda arkitekturiska detaljer i högkvalitativa fastigheter. Det krävs en ordentlig 
strategisk planering för att öppna arbetsutrymmen och aktivitetsbaserade lösningar ska fungera på 
ett produktivt och tillfredställande sätt. (Severin & Sahlström, 2015) 

3.3.2 Coworking 
Likt produktionssamhällets utveckling mot ett mer servicesamhälle har kontor och alternativa 
arbetsplatser fått en större betydelse över tid. Organisationers kontorsmiljöer och design ligger i 
konstant utveckling i hopp att hitta optimala lösningar, vilket många studier i dagsläget utforskar. För 
mindre organisationer och entreprenörer har utbudet inte alltid varit lika anpassade efter deras 
behov. Kontorshotell används ofta som ett alternativ, framförallt vid möten med investerare och 
kunder, dock blir gemenskapen likt i stora organisatoriska företagskulturer saknad. 

 

 

Figur 4. Diagram över antal företag i Sverige med mindre än 50 anställda (SCB, 2016). 

Mobiliteten som ökat med världsglobaliseringen och den teknologiska utvecklingen har lett till att 
Sveriges entreprenörsscen växt och fortsätter att växa, se figur 4 (Joroff, 2002). Coworking har blivit 
ett ledord för den nya generationens mindre innovativa bolag. Dock är fenomenet så pass nytt att 
utbredd forskning saknas, även i Sverige. 

Adina Lee Radway och Fredrik Erikssons (2014) kandidatuppsats ”Coworking” är en av få studier som 
gjorts på den svenska marknaden. De undersökte utvecklingen av CWS och hur de upprätthålls, 
används och utformas i Stockholm. Genom utförda intervjuer undersöktes utsträckningen av 
gemenskap, samarbete och kunskapsbyte på respondenternas arbetsplats. De fann att gemenskapen 
bland medlemmarna var stark och att samarbetet samt kunskapsutbytet även skedde med CWS 
anställda. Vidare uppmärksammades att facilitetens kompakta utrymme ledde till att arbetarna 
naturligt hamnade i interaktion med varandra. 
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Byggd på tidigare studier undersökte Inki Kojo och Suvi Nenonen (2014) evolutionen av 
Coworkingplatser mellan 1960 och 2014. Studiens syfte var att kartlägga de grundläggande 
koncepten inom fenomenet samt identifiera de drivande faktorerna till Coworkings utveckling. De 
fann att faktorerna som drev utvecklingen framåt bestod av ledorden (1) nya sätt att arbeta, (2) 
attraktivitet, (3) arbetslivsbalans, (4) ekonomiskt effektivitet, (5) hållbarhet och (6)regional 
utveckling. Vidare menade Kojo och Nenonen för att driva ett CWS framgångsrikt räcker det inte med 
att känna till dessa ledord. Aktörer behöver vara smarta och implementera det fysiska såväl som det 
virtuella och sociala. Kundsegment är starkt representerade av mobila arbetare och lokaliseringen av 
arbetsplatsen bör vara densamma. 
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3 Metod 
 

3.1 Undersökningsansats 
Det är inte alltid okomplicerat att bestämma vilken riktning en studie bör ta. Genom att känna till 
olika forskningsmetoders och dess användningsområden kan processen underlättas för forskaren. 
Den deduktiva teorin är den vanligaste strategin och är starkt relaterad till den klassiska 
uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2005). Hypoteser tas fram 
utifrån befintliga teorier och prövas genom empiriska observationer. Med hjälp av dessa 
observationer kan undersökaren då antingen bekräfta eller dementera den lagda hypotesen. 
Strukturen av deduktiva undersökningar är ofta lätta att följa på grund av dess steg för steg 
konstruktion. 
 
Ett annat sätt att arbeta är genom en induktiv teoridesign (Bryman & Bell, 2005). Det är nästan 
motsatsen till den deduktiva ansatsen och istället för en tydlig struktur kan den induktiva ansatsen 
uppfattas mer abstrakt. Det finns inga utstakade riktlinjer på samma sätt, vilket innebär att 
forskningen kan ta nya banor beroende på de observationer och resultat som tillhandahålls. Ifall den 
deduktiva riktningen medför att teorin grundas på resultatet medför den induktiva riktningen att 
resultatet formar teorin. 
 
Som tidigare nämnts kan det vara svårt att bestämma vilken infallsvinkel forskningen bör ta och det 
kan även vara svårt att definiera ifall studien är utförd på ett deduktivt eller induktivt sätt. I denna 
rapport har detta tagits i beaktning för att få fram en diskussion vad som är bäst lämpad för studiens 
syfte. Forskning kring Coworking är i dagsläget begränsad och utifrån den befintliga teorin är det 
svårt att formulera någon hypotes att bepröva. Med nämnd bakgrund har en induktiv ansats 
tillämpats eftersom inriktningen är nära relaterad till ett mer tolkande perspektiv ”interpretivism”. 
 

3.2 Tillvägagångsätt 
Triangulering är en känd metodstrategi och används i synnerhet för att höja kvaliteten i forskningen. 
Likt andra metoder existerar det flera definitioner av triangulering och hur fenomenet bör användas. 
Den initiala idén är att forskare använder sig av flera olika perspektiv för att besvara forskningsfrågor 
(Webb et al., 1966). Dessa perspektiv kan vara olika forskningsmetoder och teorier som kombineras 
för att tillsammans ge utfall till en högre nivå av kunskap. Triangulering används ytterligare för att 
bekräfta kvalitativa och kvantitativa resultat men i denna rapport är grundidén att de olika 
perspektiven kommer att förbättra studiens kvalitet. Mer specifikt har semistrukturerade intervjuer 
och stängda enkäter konstruerats, vilket Denzin (1970) beskriver som metodologisk triangulering. Vid 
ett utförande av detta slag blir tidsramen viktig att ta i beaktning. Tillvägagångsättet är ofta mer 
tidskrävande än andra metoder på grund av att flera steg görs (Flick, 2009). Det är även viktigt att 
resonera kring deltagande personers benägenhet att ingå i flera delmoment. En förstudie gjordes där 
en mindre enkät utfärdades till en begränsad grupp Coworking-medlemmar. Syftet med den enkäten 
var att: 

 

1. Undersöka benägenheten av ett deltagande i studien 
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2. Erhålla en större uppfattning om hur Coworking fungerar i praktiken 
3. Underlag till konstruerad intervjuguide 
4. Underlag till vidare enkätundersökning 

 
3.3 Datainsamling 
3.3.1 Primärdata 
Undersökningens primärdata är insamlad genom en intervjustudie och en enkätstudie presenterade 
nedan. 
 
Intervjustudie 
Intervjuer är något som används frekvent inom kvalitativ forskning. Under senare år har den 
kvalitativa forskningen vunnit mark och blivit ett mer accepterat tillvägagångsätt i att besvara 
forskningsfrågor (Decrop, 1999). Det finns idag flera definitioner på intervjumetoder och hur de bör 
användas från fall till fall. Äldre metoder används fortfarande i stor utsträckning men vidareutvecklas 
konstant i hopp att öka kvaliteten på den insamlade data (Bryman & Bell, 2009). Utvecklingen är 
också viktig för att kunna tackla nya fenomen som dyker upp. Det finns alltså ingen universal 
konstruktion, utan den valda metoden bör utgå från forskarens syfte. Uwe Flick (2009) presenterar i 
sin bok “An introduction to qualitative research” olika grundläggande intervjumetoder där han visar 
hur enskilda strategier har sin egen prägel. Intervjumetoderna är dock inte helt autonoma och har 
vissa likheter, vissa mer än andra. I denna rapport har en semi-strukturerad intervjumetod använts 
eftersom den utgör en del av Denzins (2009) metodologiska triangulering. Frågorna är listade i en 
intervjuguide så att rapportens specifika teman behandlas. Vidare hålls frågorna öppna för att 
möjliggöra vida resonemang från respondenterna. Till skillnad från den strukturerade intervjun, som 
används i synnerhet för att bekräfta eller förkasta hypoteser, skapar semi-strukturens öppna frågor 
ett mer tolkande resultat (Bryman & Bell). Det avspeglar sig också i utförandet av intervjuerna som 
kan skilja sig åt i flera avseenden beroende på hur respondenten svarar. I vissa fall behandlas flera 
frågor samtidigt och i andra fall behöver intervjuaren vara mer aktiv. 
Samtalen kommer att spelas in med hjälp av mobilens inspelningsfunktion och för att minimera 
risken att dokumentationen försvinner kommer båda intervjuarnas mobiltelefoner att användas. Om 
respondenten önskar anonymitet eller motsätter sig en inspelning kommer noggranna anteckningar 
tas (Rafaeli et al., 1997).  Alla intervjuer kommer att behandlas och transkriberas för att sedan 
användas till studiens analys. 
 
Enkätstudie 
Genom att utfärda enkäter går det att billigt samla in relevant data för den avsedda forskningen 
(Bryman & Bell, 2005). Det förenklar också processen att nå personer lokaliserade på spridda 
geografiska platser och metoden är även mer tidseffektiv än intervjuer. Med intervjuer finns en 
tendens att föra över sina subjektiva åsikter och tankar på respondenten, vilket minskas med enkäter 
(Oppenheim, 2000). Dock har utskickade enkäter en stark tendens att förbli obesvarade och falla 
mellan stolar. För att minska bortfallet har ett genomtänkt mail med en syftesbeskrivande 
introduktion skickats ut till varje respondent (Bryman & Bell, 2005). Det har även skickats ut en 
påminnelse 10 dygn efter att enkäterna först levererades i hopp om att fler ska svara. På grund av 
den uppställda tidsramen har slutna frågor valts att ligga till grund för studiens kvantitativa del. Det 
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är lättare att bearbeta svaren och det ökar även jämförbarheten i svaren. Vid öppna frågor kan det 
bli svårt för svarspersonen att uttrycka sig vilket elimineras med de slutna frågorna. Det ökar chansen 
till att längre undersökningar besvaras eftersom de går snabbare att fylla i. 
 
3.3.2 Sekundärdata 
För att förstå bakomliggande faktorer har en litteraturstudie gjorts med nära relation till ämnet 
Coworking. Initialt samlades sekundärdata in från forskningsartiklar inom ekonomisk geografi, 
beteendeekonomi, nationalekonomi och kontorslösningar. Böcker har använts till att förklara en del 
av teorin på en grundläggande nivå och eftersom fenomenet Coworking är ett så pass nytt ämne har 
även relevant information från bloggar, artiklar och hemsidor använts. 

 
3.4 Urval 
Under studiens gång intervjuades totalt fem representativa respondenter. På grund av begränsad tid 
och resurser valdes urvalsgruppen utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att möten bokades 
med tillgängliga företag som är belägna i centrala Stockholm (Bryman & Bell, 2005). Respondenten 
valdes sedan utifrån kompetens och ställning inom sitt CWS. Det var viktigt att deras arbete 
involverade en aktiv kommunikation med sina medlemmar samt en insyn i den egna verksamheten. 
Kontakt togs primärt genom telefonsamtal för att upplysa företagen om ett intresse för intervjun och 
sekundärt genom mail. 
 
Vid enkätundersökningen riktad mot Coworking-medlemmarna samlades mailadress in från olika 
CWS hemsidor. Totalt hämtades 193 personliga mailadresser från 11 olika hemsidor och dessa 
användes sedan för att maila ut enkäterna. Stort fokus lades på mailets introduktionen i ett 
förtroendegivande syfte, då oväntade mail kan upplevas som spam av mottagaren. 
 

3.5 Bakgrundsinformation om respondenterna 
 
THINGS: Är ett CWS beläget på Drottning Kristinas väg 53 vid Kungliga tekniska högskolan i 
Stockholm. De har ett fokus mot hårdvarulösningar och har medlemmar från cirka 35 olika företag. 
De har ett nära samarbete med inkubatorn STING som sponsrar och förser THINGS med vissa utvalda 
medlemmar. 
Kontakt: Linda Krondahl, VD och grundare. 

The Park: Är ett personligt CWS med lokaler på Hälsingegatan 49 och Sveavägen 98, båda i 
Stockholm. De har totalt 270 medlemmar från över 100 olika företag. De ingår i koncernen Sprout 
Park som är en grupp med åtta företag som alla är aktiva inom media och kommunikation. 
Kontakt: Richard Lindh, Verksamhetschef. 

Openlab: Är ett CWS med inriktning mot hållbarhet, som försöker lösa samhällsutmaningar och göra 
Stockholm till en bättre plats. De har adress på Valhallavägen 79 i nära anknytning till Kungliga 
Tekniska Högskolan. De har ett nära samarbete med Stockholms stad och Stockolms läns landsting 
samt de fyra stora universiteten i Stockholm. 
Kontakt: Geert Van Den Boogaard, Mood manager. 
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Café&Co: Med adress på Hornsgatan 47 på Södermalm i Stockholm är de ett mixat CWS och kafé. 
Bland medlemmarna finns konsulter, entreprenörer, egenföretagare och frilansare. 
Kontakt: Daniel Hedenström, Café och marknadsansvarig. 

The Castle: Är beläget på Slottsbacken 8 i Stockholm, mittemot Stockholms slott. De strävar efter att 
vara ett CWS med stor bredd både vad det gäller medlemsföretagens inriktning men även vad gäller 
personerna verksamma i lokalerna. 
Kontakt: Petra Jonsson, Medgrundare. 
 

3.6 Kritik mot valda metoder 
För tillförlitligheten är det essentiellt att forskaren är objektiv. Då det är nästintill omöjligt med total 
objektivitet bör åtgärder tas i den utsträckningen att data inte manipuleras. All insamlad data bör 
därför bearbetas och tas hänsyn till. 

Flerfaldiga forskningsstrategier likt triangulering har blivit allt vanligare bland forskare. Framförallt 
har kvalitativa praktiker uppmärksammat kvantitativa metoder i hopp om att öka reliabiliteten och 
generaliserbarheten i forskningen (Schroder, 1999). Dock behöver det inte alltid betyda att 
flerfaldiga forskningsstrategier är bättre än enskilda. Undersökningar blir inte bättre av att använda 
flera metoder ifall den grundläggande utformningen brister (Flick, 2009). Med fler metoder blir det 
också svårare att anpassa metoderna efter aktuell frågeställning. Gemensamt för majoriteten av 
forskningen är de begränsade resurserna. Risk för att insatserna och ansträngningarna försvagas då 
resurser behöver delas upp på flera områden(Bryman & Bell, 2005). Användning av triangulering bör 
därför inte uppfattas som en universallösning. Absolut kan den ge bättre förståelse för det berörda 
ämnet, men det är lika viktigt att ha förståelse för hur den kan försvaga undersökningens helhet. 
 
Den kvalitativa delen av rapporten bestod av semi-strukturerade intervjuer. Genom den lösa 
strukturen ger respondenterna öppna svar utifrån hur de uppfattat frågan, vilket kan tolkas olika. Det 
löper risk att svaren blir svåra att jämföra utifrån gjord intervjuguide (Bryman & Bell, 2005). 
Konversationerna tar ofta olika riktningar och det ställs stora krav på intervjuarens kompetens att ta 
beslut för att samla in väsentlig data. Med löst uppsatta strukturer blir utrymmet för intervjuarens 
åsikter och tankar påverkad respondentens svar. I vissa situationer kan intervjuobjektet måla upp en 
annan bild än vad som egentligen upplevs, oftast mer positivt. 
 
Den stängda enkätundersökningen skickades ut genom elektronisk mail till aktiva medlemmar inom 
Coworking. Risken är att mottagarna ser det som spam och avfärdar mailet. Att inte erbjuda något i 
utbyte kan även sänka svarsgraden på utskicken. Med få respondenter minskar reliabiliteten och 
validiteten i undersökningen då generella slutsatser inte kan dras (Bryman & Bell, 2005). Vidare 
kritiseras risken med strukturerad undersökning då fokus kan ligga på irrelevanta och felaktiga 
perspektiv av ämnet. Respondenterna har inte möjligheten att uttrycka sina tankar och 
bakomliggande anledning för deras svar. Då det inte finns en direkt kontakt mellan utskickare och 
mottagare vid enkätundersökningar så lämnas inget utrymme för frågor angående oklarheter i 
frågans formulering och syfte (Lekvall & Wahlbin, 2008). Därför är det viktigt att alla frågor är klara i 
sin utformning och inte lämnar utrymme åt misstolkning.  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras de genomförda intervjuerna samt resultatet från utskickade enkäter. 
Intervjuerna har gjorts med fem olika aktörer inom Coworking lokaliserade i Stockholm. Enkäterna är 
besvarade av personer med ett aktivt medlemskap i ett CWS i Stockholm däribland intervjuobjektens 
medlemmar. Totalt har de två utfärdade enkäterna besvarats av ungefär 50 personer. 

4.1 Enkätundersökning 
Enkäterna skickades till cirka 190 mailadresser som alla är medlemmar hos ett CWS i Stockholm. I 
första enkäten gavs möjlighet att svara med egna ord och svaren låg till grund för vidare 
undersökning. Ytterligare en enkät utformades och skickades ut till samma personer med vissa 
tillägg. Denna gång med stängda frågor byggda på den tidigare enkätens svar. 

4.1.1 Första enkäten 
I den första enkäten tillfrågades respondenterna att besvara följande öppna frågor: 

• Vad var det som initialt lockade med ett CWS? 
• Vilka är fördelarna med denna arbetsplats? 
• Ser ni några problem med denna typ av arbetsplats? 
• Övriga reflektioner gällande Coworkings framtid. 

Totalt besvarades enkäten av 18 personer. Från svaren lyftes följande nyckelord fram: 

Nyckelord (antal gånger nämnt) 
Nätverk: (13) 
Socialt: (8) 
Pris: (7) 
Läge: (5) 
Ljudnivå: (4) 
Service: (5) 
Interiör: (3) 
Stökigt: (3) 
Flexibilitet: (2) 
Praktiskt: (2) 
Nisch: (2) 
Övriga nyckelord omnämndes en gång: 
Motivation, inkubator, trångt, 
investerare, aktiviteter, bindningstid samt 
service. 

 

 

Dessa nyckelord togs i beaktning vid utformningen av intervjufrågorna och frågorna till den andra 
enkäten.  

Tabell 1. Nyckelord som uppgavs vid första 
enkätutskick 
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4.1.2 Andra enkäten 
I enkät 2 ställdes 21 stängda frågor och en öppen vilket besvarades av totalt 30 personer med aktivt 
medlemskap i CWS i Stockholm. De frågor där svaren inbjuder till vidare diskussion har tagits med i 
resultatdelen. 

Del 1 
De inledande frågorna ställdes med syftet att identifiera CWS målgrupper. 

Typ av 
företag 

Antal 
anställda 

Ålder 
Anställd 

Erfarenhet av 
trad. kontor 

App Development 1-2 st 26-35 Ja 

Biotech 6-10 st 36-50 Ja 
Business Management Consult 1-2 st 50+ Ja 
Cloud-based software 6-10 st 36-50 Ja 
Communication Analytics 20+ st 50+ Ja 

Communication - Special Needs 3-5 st 50+ Ja 
Consulting 3-5 st 50+ Ja 
Coworking 6-10 st 36-50 Ja 
Data Visualization 1-2 st 36-50 Ja 

Entertainment 1-2 st 36-50 Ja 
Entrepreneurship 3-5 st 26-35 Ja 
Gaming 3-5 st 26-35 Nej 
Green Innovation Consulting 3-5 st 36-50 Ja 

HealthTech 1-2 st 26-35 Nej 
IoT - Internet of THINGS 3-5 st 50+ Ja 
IoT - Internet of THINGS 6-10 st 26-35 Nej 
IT 11-20 st 26-35 Ja 

IT 3-5 st 36-50 Ja 
IT 11-20 st 50+ Nej 
IT education 3-5 st 36-50 Ja 
IT Online Marketing 1-2 st 36-50 Ja 

Leadership development 11-20 st 50+ Ja 
Media/Film/Entertainment 1-2 st 36-50 Nej 
NGO 1-2 st 50+ Nej 
Recruitment 3-5 st 36-50 Nej 

Social entreprenur 1-2 st 0-25 Ja 
Software 1-2 st 0-25 Nej 
Streaming media 11-20 st 36-50 Ja 
Tech recruitment 3-5 st 36-50 Ja 

Technology 6-10 st 50+ Ja 

 

 

 

Tabell 2 Svar från enkät 2 
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Kommentarer 
Ur ovanstående tabell kan urskiljas en överhängande majoritet av tekniskt orienterade bolag. Det är 
även mestadels små bolag då två tredjedelar av de svarande företagen uppgav att de hade färre än 6 
anställda. I övrigt så kan det urskiljas en relativt hög medelålder då 73 % är 36 år eller äldre, de flesta 
har även tidigare erfarenheter av traditionella kontorslösningar. 

Del 2 
Frågor ställdes för att ta reda på hur de svarande utnyttjar möjligheterna att nätverka, som skapas i 
en Coworking-miljö. 
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Det är betydligt vanligare att medlemmarna interagerar med andra medlemsföretag på en social nivå 
än i jobbrelaterade syften. 

Del 3 
Nedanstående frågor ställdes med syftet att ta reda på hur medlemmarna upplever att Coworking-
miljön har påverkat deras verksamhet och motivation på jobbet. 
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Kommentarer 
4 av 5 medlemmar ser en direkt koppling mellan Coworking och en positiv utveckling i deras företag. 
Ingen av respondenterna har upplevt en sänkt motivation på jobbet till följd av deras Coworking-
medlemskap, likaså ser de flesta att andras motivation och driv påverkar de själva positivt. 
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Del 4 
Frågorna I denna del ställdes I syftet att utreda ifall medlemmar ansåg att Coworking bidrar till ökad 
produktivitet och på så vis ett ökat mervärde och ifall det medför en ökad betalningsvilja för CWS. 
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1.0
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..ett centralt läge på din
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..möjligheten att delta i sociala
aktiviteter?

..integritet på din arbetsplats?

..en bra företagsmix på din
arbetsplats?

Hur högt värderar du.. 

Kommentarer 
Av de som har tidigare erfarenhet av traditionella kontor så upplever en majoritet att deras 
produktivitet är högre på ett CWS. En knapp majoritet är villiga att betala mer för ett medlemskap i 
ett CWS än att hyra ett snarlikt men privat kontor. 

Del 5 
Sju likadant upplagda frågor ställdes för att ta reda på hur högt olika attribut värderas av 
medlemmarna på ett CWS. De värderade alternativen på en femgradig skala från 1 till 5 där 1 var inte 
alls och 5 var extremt högt. De fick också på en annan fråga välja det mest värdefulla attributet ur ett 
bestämt urval. 
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Kommentarer 
Då medlemmarna fick bestämma hur högt de värderade de olika attributen enskilt så värderades ett 
centralt läge högst. Däremot vid frågan där de fick rangordna olika attribut med varandra var en bra 
kontorsmiljö högst rankat, högre än geografiskt läge. 
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Del 6 
De sista frågorna ställdes för att få medlemmarnas syn på deras egna framtid och framtiden för 
Coworking i sig. 
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Kommentarer 
Generellt ser medlemmar ljust på både sin egen framtid och på Coworking i stort. 
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4.1.3 Intervjustudie 
Från intervjuerna har de mest väsentliga frågor och svar lyfts fram, vilka presenteras nedan. Urvalet 
har gjorts efter vad som passar studiens syfte och den övriga undersökningen. Intervjusvaren är inte 
direktciterade. 

Hur är din syn på Coworking? 
THINGS: Coworking är en gemenskap och inte bara en plats där man arbetar. 

Openlab: För mig är Coworking då människor från olika företag delar samma öppna ytor och 
medvetet samarbetar. Jag tror även att en av huvudanledningarna till varför människor vill Coworka 
är för att de vill ha mer kontakt med andra, både i jobb och socialt. Jag tror att folk behöver 
interagera med andra och därför ansluter sig till Coworking 

Café&Co: Jag anser att man tjänar på att sitta ihop med andra som gör andra saker, man får nya 
intryck av det. Det finns en öppenhet där folk delar med sig av sitt och du delar med dig av ditt, vilket 
gör att man hittar nya vägar tillsammans. 

Hur stor roll spelar det geografiska läget? 
THINGS: Vårt läge är både bra och dåligt, om vi jämför med SUP46 till exempel som ligger väldigt 
centralt. Folk springer inte förbi här då de går på stan men istället så ligger vi nära KTH och många 
kommer till oss den vägen. Generellt tror jag inte så många söker sig hit enbart på grund av läget, vill 
de det så får dem det. Då vi är nischade så tror jag inte läget spelar lika stor roll för oss, men annars 
tror jag att det är viktigt för att Coworking ska funka. 

The Park: Det är unikt från person till person, för vissa är det extremt viktigt och för andra är det inte 
alls viktigt. 

The Castle: Ganska stor andel kommer för att de har hört om oss eller för att de har blivit 
rekommenderade hit, andra kommer från vår annonsering på blocket. De som kommer på besök blir 
imponerade av adressen och hur det ser ut. Sitter man på en fin plats så mår man bättre. Det är 
absolut en viktig faktor och en verklig faktor men jag tror att de flesta som någon gång suttit här valt 
att stanna kvar på grund av människorna. 

Tror du Coworking fungerar i mindre orter eller är det en storstadsgrej? 
THINGS: Jag vet inte, det är några mindre orter som har frågat vad jag tror om det. Jag ser att det är 
allmänt enklare för de som har en nisch, småorter däremot kan nog få det svårare att uppnå den 
kritiska massan inom samma nisch för att kunna ha ett ställe. Kan säkert funka med ett ställe som är 
generellt för alla egenföretagare.  Risken med att ha ett ställe för alla egenföretagare är att det 
lockar företag som enbart vill sitta där för att sälja sin produkt till de övriga medlemmarna. Vilket kan 
skapa en jobbig stämning. 

The park: Jag tror det funkar över hela världen. Jag tror dock att det är mer naturligt i en storstad då 
man inte vill låsa upp sig på så långa kontrakt här. 

Openlab: Coworking är väldigt beroende av vilken publik som finns på en specifik plats. I Stockholm 
till exempel finns det många entreprenörer inom många områden. Jag har erfarenhet från ställen i 
Farsta och Kista som var väldigt dåligt besökta. Jag tror det är möjligt i mindre orter, men jag ser inte 
så många bra exempel. Man behöver ha en tillräckligt stor publik för att det ska fungera vilket är 
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svårare i mindre städer. I Stockholm finns en mentalitet att man måste vara i innerstan vilket har lett 
till en stor koncentration av CWS centralt. Jag har observerat i Rotterdam i Holland där det är 
betydligt vanligare med CWS utanför städerna, i Stockholm är det mycket svårare att få ett sådant 
ställe att gå runt. 

Café&Co: Svårt att bedöma då vi enbart varit i Stockholm, däremot har vi fått indikationer att ett 
intresse finns även utanför Stockholm då många runtom i landet har hört av sig och vill öppna upp 
liknande ställen. 

The Castle: Jag tror absolut att det fungerar på en mindre ort. I en liten stad blir det tydligare att det 
fyller en viss funktion. Om man kan bygga en liten hype över ett CWS i en mindre stad kan det ge 
anledningar till att folk väljer att stanna kvar. I en mindre ort är det närmare kopplat till 
stadsutveckling. 

Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? 
THINGS: Jag sitter ganska mycket i möten, ungefär 5 timmar på en 8 timmars dag. Väldigt få interna 
möten då vi är väldigt slimmade som verksamhet. Möten med nya medlemmar som vill komma hit, 
möten med folk som är nyfikna, till exempel var Turkiets näringsdepartement här förförra veckan. 
Besök från inkubatorer, andra som vill bygga liknande ställen, myndigheter. Jag sköter även alla avtal 
och är ansvarig för ekonomin. 

The Park: Min roll är att driva bolaget framåt. Då ingår det att vara ute bland medlemmarna och 
personal, främst för att vi ska försöka vara ett personligt CWS. Arbetet framför datorn sker mer när 
jag kommer hem, jobbar då mycket med utvecklingsfrågor och ekonomi. 

Openlab: Min roll är mood manager, jag tittar på de öppna ytorna och har kontakten med potentiella 
nya medlemmar. I det ingår att visa dem runt och lista ut ifall vi är en bra match. Jag ser även över 
nätverket och organiserar event som medlemsluncher till exempel. Jag representerar även Openlab 
på externa konferenser här i Stockholm. 

The Castle: Det är ganska olika och det har ändrats lite från och till. Den roll som jag tydligast har är 
att jag är ekonomiansvarig. Dels sköter jag administrationen och dels försöker jag att hålla koll på 
verksamheten så att den går runt. Jag lägger även väldigt mycket tid på att hänga runt i huset och 
prata med folk. 

Vilka krav ställer ni på era medlemmar? 
THINGS: Vi har två krav, man ska ha en hårdvarulösning och vilja interagera med folk. 

The Park: Vårt enda krav är att de är momsregistrerade. 

Openlab: Vi är väldigt strikta och om ett företag har mer än 3 personer säger vi nej tack och hänvisar 
till något annat ställe. Jag tror inte att stora företag passar in på ett CWS då det skapar en grupp i 
gruppen. Vi vill ha ett nätverk vilket inte betyder att de måste göra affärer med varandra men att de 
på en social nivå ska passa ihop med varandra. 
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Tackar ni nej till medlemmar för att de inte passar in? 
THINGS: Kommer man in som en ensam person och sitter och gömmer sig i ett hörn så kommer man 
inte bidra. Dock behöver vi väldigt sällan tacka nej till personer men vi blir mer selektiva då vi får 
färre lediga platser. 

The park: Vi har ingen direkt inriktning, alla är välkomna. Vi ser en styrka i att olika människor möts 
och har allt från Tech-bolag till dansstudio så nej det gör vi inte. 

Openlab: Ja ibland, eftersom vi hare en vision om att utveckla Stockholm och göra det till en bättre 
stad. Därför utför vi aktiviteter för att skapa lösningar och göra Stockholm bättre, ämnen som är 
relaterade till en åldradande befolkning, sjukvård och hållbarhet finns på agendan. De nya 
medlemmarna måste passa in i den bilden på ett eller annat vis och även bidra till nätverket. Vissa 
företag letar bara efter ett billigt kontor och till dessa säger vi nej. 

Café&Co: Vi har väldigt öppet och alla är välkomna men om vi märker att de inte sköter sig så kan 
det hända att vi inte vill ha dem kvar. 

The Castle: Alla som vill vara här är välkomna, sedan blir det alltid ett naturligt urval för man 
kommunicerar på ett speciellt sätt. Det är väldigt blandat, här sitter idag hemtjänstbolag, It-bolag, 
författare och resebolag i olika åldrar. Det är helt okej att sitta med hörlurar och gå hem efter sitt 
jobb man behöver inte socialisera så länge man är respektfull. För att vår affärsidé ska fungera måste 
det finnas olika typer av människor. 

Har ni någon maxgräns på hur många som kan sitta här? 
THINGS: Vi har ungefär 150 platser, hälften Cowork och hälften rum. 

The park: Vi växer utifrån våra medlemmars intresse. Det har mycket med möblering och typ av 
medlemskap, då många har lounge-medlemskap och är mobila så är det svårt att veta exakt hur 
många platser som utnyttjas. 

Openlab: Ja, men vi har ingen officiell siffra ännu. Det är svårare at bestämma då man inte enbart 
har heltidsmedlemmar. 

Café&Co: Vi har 16 platser men ingen hundraprocentig utnyttjandegrad så jag tror att vi har sagt att 
24 är max. Det har aldrig varit några problem med platser. Sedan är vi också ett café där folk som 
inte är medlemmar kan sitta med fri-wifi. Många tycker dock att det är jobbigt och får lite dåligt 
samvete av att sitta på ett café och ta en plats en hel dag. Därför tycker många att det är skönt att 
kunna betala för en plats för att lätta på samvetet. 

The Castle: Ja det har vi men vi vet inte exakt vad den är, just nu har vi 220 betalande medlemmar 
och jag skulle gissa att maxgränsen är närmare 300. Nu är det många som sitter på flexplatser eller 
tvådagars-medlemskap. Även de som har ett fulltidsmedlemskap sitter sällan heltid. Då det märks av 
och det börjar bli trångt har man nog nått sin maxgräns. Det är svårt att veta och det har inte hänt 
ännu. 
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Vad värdesätter medlemmarna mest?  
THINGS: Ett bra nätverk. 

Openlab: Jag tror de uppskattar att vi eftersträver en viss kvalité. Nätverket är också uppskattat samt 
att vi är noggranna med vilka vi accepterar som medlemmar. Jag tror att nätverket är starkare när 
det är blandat. 

Café&Co: Kontakterna vilket har skapat en del intressanta samarbeten. 

The Castle: En aktiv hyresvärd. 

Erbjuder ni några extratjänster för att utveckla era medlemmar? 
THINGS: Ja ibland, när det efterfrågas. Men vi har märkt att det nästan är omöjligt att få folk att 
komma, även om de har efterfrågat det. Därför har vi lagt det lite på is då det inte är lönt och att det 
är oschysst mot den som kommer hit och föreläser för en tom lokal. Blir mer att när det kommer hit 
en intressant person av någon anledning så kör de lite föreläsning/workshop i köket, det blir lite mer 
informellt och avslappnat då. 

The Park: Absolut, medlemmarna håller delvis föreläsningar för varandra. Ofta om något företag har 
en extern föreläsning så erbjuds de andra att få lyssna.  Vi anordnar föreläsningar under våra 
fredagsfrukostar. Ibland anordnar vi även mer avslappnande aktiviteter som fester. Vi jobbar även 
med sponsorer, målet med det är att det ska gynna medlemmarna i första hand och inte enbart oss. 
Till exempel har vi två killar från SEB som är här och finns tillgängliga. 

Openlab: Jag har märkt att medlemmarna uppskattar mycket när vi har extraaktiviteter, speciellt när 
de är relaterade till vad de sysslar med. Att bara ha ett skrivbord och en kaffemaskin är inte 
tillräckligt. Vi organiserar olika event som medlemsluncher bland annat. 

Café&Co: Ja det händer, då vi vill ha en levande miljö, dels för våra medlemmar men också för att 
locka hit mer folk. Varje torsdag efter jobbet så försöker vi ha någon aktivitet. Vi har också meetup-
grupper och kompetensnätverk som enbart är för medlemmar där vi träffas en gång i månaden och 
utbyter idéer. 

The Castle: Vi satsar mycket på att arrangera många olika typer av fester, bygga community och 
förbättra det sociala. Vi gör väldigt lite workshops och speed-dates men mycket av det verkar hända 
av sig själv bland medlemmarna. 

Hjälper ni medlemmarna att hitta samarbeten? 
THINGS: Mycket av mitt jobb går ut på att hålla koll på vilken fas medlemmarna är i, behöver de 
finansering, kunder etc. Det har vi koll på och kan då kanske knyta ihop dem med någon annan. 

The Park: Vi försöker höra av och kanske ge tips på personer att prata med. Vi håller även på att 
utveckla en app som medlemmarna kan använda för att hitta vilka andra som finns här och var de 
sitter för att underlätta samarbeten. 

Café&Co: De flesta sköter det själva men vi uppmuntrar och ger tips om personer de kan prata med. 
Samtidigt försöker vi inte vara för på och stressa fram samarbeten. Alla är inte heller här för att 
nätverka och det får man känna av så man inte är för påträngande på dessa personer. 
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The Castle: Nja, det är klart att vi kan göra det men vi försöker framförallt bygga trygg och behaglig 
arbetslivskvalitet. Om den är på plats, då ger det mesta annat efter. Vi som driver verksamheten gör 
inte så mycket längre utan medlemmarna sköter själva kommunikationen med varandra. 

Har ni något samarbete med andra CWS? 
THINGS: Vi har ett nära samarbete med inkubatorn Sting. Vi har pratat om eventuella kopplingar till 
ett större nätverk. De kopplingar vi har idag är inte här, utan det blir mer att när våra medlemmar 
kommer till New York till exempel kan de sitta på ett kompismedlemskap där. 

The Park: Inte idag förutom Sup46, sedan har vi dialog med övriga. Vi har även fått 
samarbetsförfrågningar från utlandet. 

Openlab: Eftersom vi har fokus mot Stockholm stad så har vi samarbeten med Stockholm läns 
landsting och även med fyra universitet. Vi vet om de andra CWS och har dialog med dem. 

Café&Co: Vi har försökt och håller på att starta ett samarbete och varit i kontakt med några i Uppsala 
och i Nynäshamn. 

The Castle: Andra tänker likt oss och det vore kul att samarbeta med andra men det är ingen som 
riktigt tagit tag i det. 

Ser ni andra CWS som konkurrenter? 
THINGS: Nej, jag tycker det mer är komplement än konkurrens. Speciellt när det finns så många olika 
nischer. Ofta när vi tackar nej till bolag så hänvisar vi vidare till någon annan. Hela vårt syfte är att 
hitta bolagen och hjälpa dem att växa upp. Växer de bättre någon annanstans så ska vi inte ha dem 
här. Vi har hellre tomma platser än fel bolag i lokalerna. 

The Park: Inte direkt, mer som komplement. 

Openlab: Mer som komplement och vi har kontakt med dem. Vi hänvisar gärna de som inte passar in 
här till något annat ställe. Jag har noterat att i Stockholm finns det både unika och mer allmänna 
ställen. Jag tror att det är viktigt att konkurrera om unikhet, annars blir det bara en tävling om det 
lägsta priset, vilket är ett större problem då det finns ännu fler CWS som konkurrerar om samma 
kunder. 

Café&Co: Till viss del så är dem det. Fast jag försöker se det som att man erbjuder olika saker. Då 
många CWS är nischade så suddas konkurrensen ut lite. Vi ser det som att vi kompletterar varandra 
snarare än konkurrerar. 

The Castle: Dels känns det som att marknaden är underetablerad i Stockholm, jag tror att det finns 
plats för många fler ställen. Generellt väger fördelarna tyngre i att fler verksamheter etablerar sig 
och fler personer exponeras för Coworking. 

Ser ni några risker med Coworking och att det är generellt kortare kontrakt? 
THINGS: Det gäller att vi är bra nog så inte alla vill flytta samtidigt. Sen har vi bra kontakt med vår 
hyresvärd akademiska hus. Vårt problem är snarare åt andra hållet att vårat egna kontrakt håller på 
att löpa ut, vi har dock fått löfte om förlängning så det är ingen fara längre. 

The Park: Som i alla andra branscher så måste man följa marknaden men som entreprenörstockholm 
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bubblar så känner jag ingen oro för tillfället. Men absolut finns det en risk i kortare kontrakt även fast 
jag ser det som en styrka, då vi inte skulle vara samma bolag om vi hade längre bindningstider. 

Openlab: Jag ser idag att det är en trend I Stockholm med kortare kontrakt och alltid då något är 
trendigt så finns en risk att trenden inte håller I sig. Jag tror alltid att det kommer finnas ett behov, 
jag är dock mer osäker på hur stort. Men med det företagsklimat vi har i Stockholm med många 
entreprenörer så tror jag att trenden kommer hålla i sig längre. 

Café&Co: Absolut finns det risker och det kräver en mer aktiv försäljning då vi har en större rotation 
på medlemmarna. Vi håller på att starta upp ett till ställe med lite längre kontrakt och fasta 
kontorsrum. Detta för att få en jämnare intäktsström. 

Hur länge sitter snittmedlemmen? 
THINGS: Svårt att säga då vi bara funnits drygt ett år. 

The park: Nu har vi inte varit öppna så länge här men jag skulle gissa ungefär 2-2,5 år. 

Openlab: Vi är nya och har inte haft många som lämnat, så det är svårt att veta. Om jag skulle gissa 
så säger jag 1,5-2år ungefär. 

Café&Co: Svårt att säga då vi bara funnits ett år, men det kan vara allt från en månad till de som var 
med från start. 

Växer medlemsbolagen mycket under deras medlemstid, kan de bli för stora? 
THINGS: Vissa bolag växer mycket och flyttar ut av den anledningen. 

The park: Jag skulle säga att de växer mycket, vi har några som började med 2 platser och nu har 9st 
efter ungefär ett år. Ett annat bolag som suttit 4 månader började med 6 platser och nu är de uppe i 
12. På Sveavägen var det nära att ett bolag behövde flytta för att de blev för stora men då lyckades vi 
istället möblera om lite bland de andra medlemmarna så de kunde sitta kvar. 

Openlab: Vi har faktiskt ett företag med tre anställda som planerar att anställa 4 till. Vi har fört en 
dialog med dem och sagt att de kanske borde leta efter ett nytt ställe. Då jag tror att ifall det blir för 
många stora företag så rör det om nätverket på ett negativt sätt. Här vill vi ha ett blandat nätverk där 
alla är jämlikar och i ett nätverk med många stora företag är inta alla jämlika. 

The Castle: Jag vet inte vad jag ska jämföra med, men den vanligaste anledningen att bolag flyttar är 
för att de växer ifrån oss. 

Varför tror du att medlemmar lämnar och var går dem? 
THINGS: Oftast på grund av att de inte har någon inkomst och då blir även 2000 SEK i månaden 
mycket. Vissa flyttar till andra egna kontor för att de har växt ur THINGS. 

The park: Jag kan stolt säga att ingen har lämnat för att de inte är nöjda, det vet jag då vi alltid följer 
upp och på de medlemmar som lämnar. Oftast är det för att de är sugna på att testa något nytt då 
deras bolag går i en ny riktning och de behöver egna lokaler. Sedan finns det tyvärr några vars 
ekonomi ändras åt det negativa hållet och inte kan vara kvar av den anledningen. 

Openlab: Jag tror att det är huvudsakligen för att de upplever att nätverket har förändrat sedan de 
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gick med och att de nu känner sig lite felplacerade. 

The Castle: Bolag som är i väldigt tydlig tillväxtfas, där två personer växer och blir ungefär 4-6 
personer ser ofta ett behov av att bygga en egen företagskultur. Då är det ganska vanligt att folk 
flyttar ut för att vi rent praktiskt inte har den typen av platser här i huset. När personer flyttar ifrån 
oss är det väldigt sällan till andra CWS utan mer till andra kontorskollektiv. I vissa fall flyttar 
medlemmar för att de inte har råd men återvänder när de får råd igen. 

Hur bygger ni upp era medlemspriser? 
THINGS: Vi kör på känsla och att det blir billigare för varje extra person inom samma företag. 

The Park: Vi går ganska mycket på känsla, sedan har vi koll på den övriga marknaden så vi inte ligger 
för högt eller lågt. 

Openlab: Jag tror att vi är bland de billigare, kanske att vi skulle kunna höja priserna lite och det 
skulle fortfarande vara OK. Vi eftersträvar inte att enbart maximera vår vinst från medlemmarna. 
Istället är det viktigt att vi har ett bra nätverk som kan leda till något bra. Vad jag noterat 
inkomstmässigt är att om vi har en medlem som betalar medlemsavgift och sedan arrangerar ett 
event eller bokar en konferens, hade de inte varit medlemmar hade de inte bokat den konferensen 
och jag kan säga att vi tjänar betydligt mer på konferenser än från medlemsavgifter. Därför tror jag 
att det är det extra som skapar ett mervärde. 

Café&Co: Dels vad det kostar att hyra in sig hos andra företag vilket man måste ta med i 
beräkningen, även om det egentligen inte är vad vi erbjuder. Sedan har vi även koll på vad andra 
Coworking-ställen har för priser, så får vi såklart anpassa efter läget. Vi har haft samma priser sen vi 
öppnade och jag upplever att vi ligger ganska rätt då jag inte tror att vi har tappat så många affärer 
för att vi är för dyra, jag tror inte heller att våra medlemmar skulle vilja betala så mycket mer. 

The Castle:  Vi kollar på andra ställen, men inte så mycket. Det är väldigt svårt att sätta priser och 
våra priser kan öka så att vi kan gå runt. Vi använder inte samma prismodell som andra utan alla CWS 
har lite olika prismodeller. Exempelvis blir det dyrare att boka konferensrummen hos oss ju fler 
timmar man bokar. Vi sätter priser som känns ologiska för andra. Dels för att det ska gå runt och i 
andra hand är det att fördela resurser jämt. Priserna är också satta utifrån hur mycket man stör 
medlemmarna. 

Skulle du säga att Coworking är billigare än mer traditionella kontor? 
THINGS: Beror på var man ska sitta, det går säkert att hitta billigare, men jag märkte från när jag själv 
var egenföretagare och hade eget kontor. Om jag var där själv så prata jag inte med någon på hela 
dagen, vilket var väldigt tråkigt. Så på grund av att man får ett större mervärde med Coworking så 
tycker jag att det är billigare. 

Openlab: För ett litet företag med bara en person kan det vara svårt och ofta dyrt. Sedan blir det 
ingen stor skillnad från att sitta hemma själv. 
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The Castle: Många tror vanligtvis att man behöver ett eget rum men sen testar man att sitta i ett 
öppet landskap och trivs bra. Det blir billigare att sitta här jämfört med att hyra en egen lokal till en 
person. Det blir roligare för personer att sitta här från utländska bolag som har få representanter i 
Sverige. 

Hur marknadsför ni er? 
THINGS: Vi förlitar oss väldigt mycket på Word of mouth och har ingen annan reklam. 

The Park: Mestadels word of mouth. Sedan är vi ute rätt så mycket ute och pratar med folk. Annars 
är det facebook, där vi lägger ut lite annonser och kampanjer ibland. Fast eftersom det florerar så 
mycket människor i våra lokaler så behövs inte så mycket marknadsföring de flesta intresserade 
hittar hit på egen hand. 

Openlab: Delvis vi sociala medier, men också genom att bara vara omkring och representera 
Openlab på olika event och på så vis skapa nya kontakter. Jag har noterat att de som blir medlemmar 
är huvudsakligen de som man haft en personlig kontakt med tidigare. Den rätta marknadsföringen är 
direkt kontakt och inte bara reklam. 

Café&Co: Vi använder mycket sociala medier, både twitter och facebook, inte så mycket annan 
reklam. Det vi har testat i traditionell media har inte gett så bra utdelning. Sedan försöker vi ha en 
bra hemsida som är sökoptimerad. Marknadsför oss även via rekommendationer från nuvarande 
medlemmar, vilket jag tycker vi borde kunna utnyttja bättre. Vi skulle kunna utnyttja vårt nätverk av 
investerare mer i marknadsföringen. 

The Castle: Det är mycket word of mouth. Vi har varit igång ett tag och det är hyfsat många i 
Stockholm som känner till oss. Vi marknadsför oss mycket på Blocket och Facebook i form av 
annonser. Facebook och word of mouth är väldigt nära oss men med Blocket når vi ut till ”random” 
personerna som kommer in med helt ny energi. Mycket tid läggs även på visningar av lokalerna. 

Hur ser du på framtiden för Coworking? 
The Park: Då jag tycker det är väldigt omodernt att signa upp sig på långa avtal och att vi måste vara 
mer flexibla idag så tror jag att det kommer bli mer och mer Coworking. Även att fler bolag med stora 
lokaler kommer öppna upp för andra. Fler och fler stora globala bolag kommer utnyttja Coworking i 
framtiden. Sedan går det inte att komma ifrån att Coworking inte är för alla. 

Openlab: Som jag sagt tidigare så gillar jag inte en stor folksamling från samma företag, men att ha 
kanske 1-3 personer från ett stort företag här skull vara ett bra sätt att snabbt expandera nätverket 
och samtidigt bygga upp den. 

Café&Co: Det är helt klart en trend idag då det är extremt många som har startat senaste året. Sedan 
hur länge denna uppåtgående spiral kommer hålla i sig är det svårt att sia om men jag ser inga tecken 
på att det skulle vända utan jag tror att vi bara har sett början. Då vi är så mobila nu och kan sitta var 
som helst samt att fler och fler startar eget så gynnas Coworking. 
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The Castle: Jag tänker att det blir mer likt en industri och de flesta drivs av människor likt oss för att 
de tycker det är kul. Man är rätt flexibel och anpassningsbar. Jag tror inte det är en trend men jag vet 
inte hur det ser ut om 5-10 år. Coworking i sig kommer verkligen leva länge till, det kommer nog se 
annorlunda ut, vilket detta kontor också kommer att göra. Många CWS är som vi. Om vi vill ändra 
något så gör vi det, vi ändrar imorgon. De är anpassningsbara organismer. Grundidén att sitta ihop 
och samarbeta och försöka skapa en schysst arbetsmiljö, det tror jag på. 
Här kan du sitta och driva företag med en hög grad av trygghet och det blir ett större ekonomiskt 
värde. Det finns inga särskilda transaktionskostnader som tidigare. Det blir lättare för de mindre 
bolagen och konsulterna att ta sig an större projekt. 
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5 Diskussion 

Här diskuteras den data som tagits fram från enkätundersökningarna och intervjuerna och 
presenterats under resultatdelen.  Fokus ligger på syftet och de frågeställningar som ställts upp.  
Resultaten sammanbinds även med de teorier och studier som rapporten tidigare tagit upp. 

Målgrupp 
Det kunde ur resultaten urskiljas en stor bredd bland olika typer av företag som är verksamma i 
Coworking-miljöer. Dock fanns en majoritet av IT-, tech- och mjukvarubolag. Varför Coworking 
främst lockar personer i dessa branscher kan ha flera anledningar. Coworking tvingar bolag att vara 
mer mobila eftersom de erbjuder till stor del flexplatser. Det leder till att verksamheter med en 
laptop som det enda arbetsverktyget och lagringsutrymme enklare anpassas till denna typ av miljö. 
Vidare kan det faktum att Coworking lockar mindre It-bolag ha sin grund i världens teknikutveckling. 
Startup-scenen har på senare tid fått ett stort utrymme och allt fler investerare väljer att satsa på IT-
startups. Inkubatorer lägger idag stort fokus på företag inom Tech branschen vilket vittnas av våra 
intervjuade respondenter. 

Något lite överraskande i resultatet var att snittåldern utifrån enkätsvaren var så hög, då nästan 3 av 
4 av de svarande angav att de var 36 år eller äldre. Den bild som vi hade innan angående Coworking 
var att det främst lockade unga driftiga entreprenörer verksamma inom moderna branscher som till 
exempel APP utveckling. Observerar man statistik över åldern på egenföretagare så syns det dock 
tydligt att medelåldern är relativt hög och att det blir vanligare att vara egenföretagare ju högre upp i 
åldern man kommer, vilket bild 6 visar. 

 

 

 
 

Bild 6. Statistik över åldern på egenföretagare i Sverige 
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Att vara medlem på ett CWS 
Att motivationen och produktiviteten gynnas i miljöer med många duktiga och driftiga personer som 
besitter mycket kunskap förklarades i teorin som en positiv aspekt av en agglomerationsekonomi. Ett 
CWS bör kunna ses som ett kluster då grundprincipen med Coworking bygger på att man ska kunna 
utnyttja de fördelar som tillkommer, då personer verkar i direkt närhet med varandra. Flera CWS är 
nischade mot en specifik inriktning vilket skapar tydliga lokaliseringsekonomier, det vill säga en stor 
skara företag verksamma inom samma bransch som drar nytta av varandra. Det borde även kunna 
uppstå någon form av urbaniseringsekonomi inom ett CWS, främst på generella CWS utan 
branschinriktning och företag med större spridning. Ännu tydligare bör agglomerationseffekterna 
synas i ett CWS i jämförelse med exempelvis en stad, då det arbetas aktivt för att kontakt ska skapas 
mellan medlemmarna. De uppmuntras även att interagera med varandra, både socialt och 
professionellt, vilket möjliggör för en bättre kunskapsspridning och samarbete mellan medlemmarna. 
Att tillsammans uppnå de positiva effekterna av en agglomerationsekonomi och kunna ta emot 
större projekt än vad de separat kunnat hantera innan. 
 
Enligt de intervjuade respondenterna så tror de flesta att medlemmarna värdesätter nätverket över 
allt annat i en Coworking-miljö. Av enkätstudien att döma så verkar medlemmarna inte riktigt hålla 
med om det påståendet. Enligt dem är faktorerna läge och standard mest värdefullt. Det finns inte 
heller någon tydlig större betalningsvilja för CWS bland enkätsvaren, vilket känns lite underligt då de 
flesta har uppgivit en ökad produktivitet och motivation till följd av deras medlemskap. I teoridelen 
togs det upp hur olika personer/företag har olika betalningsviljor för vissa attribut hos ett kontor. 
Utifrån medlemmarnas svar på enkäterna går det tydligt att utläsa att de flesta upplever att de får ut 
ett mervärde med coworking och därmed naturligt borde ha en högre betalningsför att sitta i en 
sådan miljö. Däremot så påvisade resultaten på frågan hur deras betalningsvilja för coworking var i 
jämförelse med andra traditionella kontor ingen direkt skillnad de emellan. Figur 5 och 6 nedan visar 
hur betalningsviljorna borde kunna se och hur det ungefärligt ser ut. Hyresgäst 2 i båda figurerna 
illustrerar betalningsviljan för en Coworking-medlem och hyresgäst 1 illustrerar samma sak för en 
mer traditionell kontorshyresgäst. Med ett rationellt tänk så betalar en individ inte mer än vad de 
behöver, det är inte heller rationellt att visa sin ”rätta” betalningsvilja utan det rationella är att agera 
utifrån en lägre betalningsvilja för at uppnå ett lägre pris. Av de intervjuobjekten som deltagit så 
uppgav de flesta att prissättningen inte är utarbetad i strikt affärssyfte där målet är att göra maximal 
vinst på varje medlem. Det i kombination med rationellt tänk från medlemmarna så ser verkligheten 
mer ut som illustraras i figur 6 nedan. 
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Figur 5. Hur skillnaden i betalningsvilja borde kunna se ut för 
ett medlemskap i ett CWS mellan medlem och en icke-
medlem. 

 

  

En intressant punkt av undersökningen var att när medlemmarna fick svara på frågor separat om hur 
mycket de värderade olika attributen på ett kontor så värderades det geografiska läget högst. Dock 
på frågan vad medlemmarna värderade enskilt högst på en arbetsplats så var standard på 
arbetsmiljö och inredning viktigast. Huruvida detta kommer sig kan bero på att frågorna skiljde sig åt 
i formulering och de listade attribut bland svarsalternativen inte var identiska i båda frågorna vilket 
nu i efterhand kan fastställas som en brist enkätuppbyggnaden och frågornas utformning. Richard 
Lindh på The Park hade en intressant tanke om att många företag har en bild över vad de vill ha och 
värdesätter. En bild som inte alltid har någon bakomliggande grund. Genom att föra en dialog så kan 
man tillsammans reda ut vad företagen egentligen värdesätter och har nytta av. Det kan även finnas 
kopplingar till beteendeekonomi och att de svarande inte har fullständig koll på sina preferenser. 

Att jobba med Coworking 
De vi intervjuat har alla haft en roll inom driften av ett CWS, rollerna är inte identiska men vissa 
moment verkar ingå i allas arbete. Att ha en bra kontakt med både nuvarande medlemmar och 
eventuella framtida medlemmar är något som ingår i allas arbetsuppgifter. Arrangera olika event 
som föreläsningar, mötesträffar och andra typer av aktiviteter är även det synonymt i olika stor 
utsträckning hos alla intervjuade respondenter. Något som däremot skiljer sig mycket i deras arbete 
är hur de bygger upp sina interna nätverk och hur de ser en styrka i sitt nätverk. Av de platser som 
undersöktes och intervjuades så hade i alla fall två betydligt striktare krav än de andra angående 
vilka medlemmar de tar in. THINGS som är nischade mot hårdvara ser en hårdvarulösning som ett 
krav på sina medlemmar, de har även ytterligare krav att medlemmarna ska ha en vilja att interagera 
med andra. De säger att de hellre har tomma platser än fel bolag i lokalerna. Openlab har ett 
liknande tänk och ställer krav gällande medlemsföretagens inriktning och inställning. De vill heller 
inte ha mer än 3 personer från samma företag i lokalen, då de anser att det påverkar nätverket 
negativt. De andra intervjurespondenterna har ett annat tänk och ser en styrka i att ha många olika 
företag med skilda inriktningar under samma tak. Det är intressant att personer inom samma 
bransch tänker så olika i vissa frågor och helt lika i andra. Att det finns olika tänk skapar en mer 
dynamisk marknad där det istället för konkurrens om det lägsta priset eller bästa varan blir en 
strävan mot unikhet. På frågan om de ser de andra som konkurrenter så svarade alla att de ser 
varandra som komplement snarare än konkurrenter och vissa hänvisar gärna företag vidare till andra 
CWS, om de inte ser en match med sig själva. Då Coworking fortfarande är ett relativt nytt koncept i 

       
         

 

Figur 6. Hur skillnaden i betalningsvilja ser ut 
utifrån studiens resultat 
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Sverige så känns det som att marknaden är underetablerad och att det fortfarande finns plats för nya 
aktörer. Med fler aktörer på marknaden så skulle det bli svårare att vara unik i sitt koncept och det 
skulle vara intressant att se hur detta påverkar aktörernas syn på konkurrens. En större marknad 
med fler aktörer skulle kunna leda till en större allmän kännedom om Coworking vilket kan vara 
positivt för de redan befintliga aktörerna. 
 
Framtidssyn 
På frågan ”Hur ser du på framtiden för startups och entreprenörer?” så är den generella 
uppfattningen väldigt positiv bland enkätsvaren. Likaså är intervjuobjekten positiva inför framtiden 
både för nystartade företag och för sitt eget CWS. Då det finns en positiv trend med att fler 
nystartade företag dyker upp i Sverige samt att det ekonomiska klimatet gynnat mindre 
verksamheter, exempelvis halverat krav på aktiekapital, är den positiva framtidssynen inte obefogad. 
Flera av de CWS vi varit i kontakt med har sagt att de bara varit verksamma i något år och därmed 
enbart varit aktiva under svensk högkonjunktur. Det skulle vara intressant att se ifall deras syn på 
framtiden hade vart lika ljus om de hade upplevt både låg och högkonjunkturer under sina 
verksamma år. Idag finns CWS i Sverige främst i storstadregioner. Hur det skulle fungera i mindre 
orter finns det olika synpunkter på. De flesta av intervjuobjekten är dock eniga om att det borde 
teoretiskt fungera även i mindre orter men att det kan vara svårare att få det att fungera. Linda på 
THINGS säger att det kan vara svårt att uppnå den kritiska massan att fylla ett ställe, framförallt för 
de som har en nisch. Geert från Openlab säger att Stockholm skiljer sig i det avseendet från andra 
städer, bland annat Rotterdam i Holland, där han av egen erfarenhet sett mer CWS på mindre 
centrala adresser. I Stockholm menar han att det finns en speciell mentalitet om att man måste vara 
lokaliserade centralt, vilket inte är lika tydligt i andra länder.  
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6 Slutsats 
 
De slutsatser som kan dras efter denna undersökning är att den generella inställningen till Coworking 
är positiv bland de inblandade aktörerna. De flesta är eniga att detta arbetsätt bidrar till en mer 
kreativ och social arbetsmiljö. Även om vissa grupper som IT-, Tech- och mjukvarubolag är något 
överrepresenterade så är intervjurespondenterna eniga att personer från de flesta yrkesgrupper kan 
hitta sin plats inom ett CWS och på något vis erhålla ett mervärde ur det. Det pratas väldigt mycket 
om nätverket och att det är vad som särskiljer ett CWS från andra kontorslösningar. Rapportens 
studie har påvisat att detta är korrekt och att nätverket är en stor del i ett CWS värde men att mer 
traditionellt viktiga attribut som läge och standard värdesätts ännu högre även hos Coworking-
medlemmar. Framtidsutsikterna för Coworking är från både medlemmar och ägares synvinkel positiv 
och de båda ser en utveckling med fler CWS företag som söker sig dit.   

 

7 Framtida studier 
 
Coworking befinner sig i en utvecklingsfas och mycket inom ämnet ligger i ständig förändring. Att 
göra en uppföljningsstudie om några år när marknaden inte är lika underetablerad och undersöka 
ifall marknadens aktörer har samma inställning vad gäller konkurrens och affärstänk skulle vara 
intressant. Denna rapport har fokuserat på medlemmar och Coworking-aktörer och de 
skillnader/likheter som finns i deras tankegång. En studie där man jämför Coworking-medlemmar 
med företag som utnyttjar mer traditionella kontorslösningar skulle även vara en möjlig framtida 
studie. Att bara titta på företag som på ett eller annat vis är med i Coworking-familjen som har gjorts 
i denna rapport kan ge en aning överdriven positiv inställning om Coworking. Att då titta på aktörer 
som inte är en del av hela Coworking-miljön skulle kunna ge en mer allmän bild och därför skulle en 
sådan undersökning vara intressant. Även studier som jämför synen mellan länder eller regioner är 
något som skulle vara kul att titta vidare på. Åtgärder kan göras för att utveckla studierna ytterligare. 
Likertskala är en verktygsmetod som används i vid utsträckning för att mäta attityder hos personer 
(Oppenheim, 1992). Samma metod kan även appliceras på Coworking och med hjälp av faktoranalys 
blir det möjligt att studera samband mellan variabler.  

Slutligen inser vi att fler enkätrespondenter skulle ge studien en högre grad av tillförlitlighet. Det kan 
göras genom att ha ett större urval samt etablera en personlig kontakt med tillfrågade företag innan 
utskick. Vi rekommenderar även att föra anteckning på företag som svarat, genom att föra in det i 
enkäten. Anledningen är att det blir lättare att skicka påminnelse till specifika personer än att göra 
allmänna utskick. Vi inser också att med begränsade resurser och tid bör färre forskningsstrategier 
utformas. Genom att lägga fokus på antingen en kvalitativ eller en kvantitativ forskningsmetod har 
studien en större chans att öka sin tillförlitlighet och kvalitet då det finns en tidsfrist för arbetet. 
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9 Bilagor 
 

Intervjuguide 

(Allmänt) 
 
Hur ser ni på CoWorking och hur började ni er verksamhet? 
 
Hur ser en normal arbetsdag ut för dig? 
 
Har ni haft några erfarenheter från tidigare uppsättningar av kontor? 
 
Hur mycket spelar geografiskt läge roll för er och varför? 
 
Tror ni detta är en storstadsgrej eller kan det fungera lika bra i mindre orter? 
 
 
(Er roll) 
 
Vad är det medlemmarna får ut av ett medlemskap hos just er? 
 
Vad gör ni för att utveckla era medlemmars verksamheter (produktivitet) och deras trivsel? 
 
Är ni sammanslutna till ett större globalt nätverk? 
 
Vart sitter ni och arbetar på ert CWS? 
 
 
(Medlemskapet/Uthyrning) 
 
Har ni några krav på era medlemsansökningar? (exkludering pga fel bransch?) 
 
Har ni någon maxgräns på medlemmar?  
 
Har ni någon uppfattning hur förhållandet arbetare per yta är jämfört med andra traditionella 
kontor? 
 
Vilka risker ser ni med denna typ av uthyrning? 
 
Hur länge sitter normalmedlemmen hos er? 
 
Tycker ni att trycket på medlemsansökningar har ökat på den senare tiden eller minskat? 
 
Hur ser ni på lediga platser och vad gör ni för att motarbeta detta? 
 
Har ni någon tanke bakom inredning och möbler annat än att det ska se fint ut? Till exempel 
ergonomi, arkitektur etc. 
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(Prissättning) 
 
Vad bygger ni era priser på? 
 
Tar ni premium per medlem eller effektiviserar ni ytan, både och? 
 
Höjer ni era medlemskapsavgifterna?  
 
Skulle ni kunna höja hyran för de andra pga att en mycket “bra” medlem tillkommit? 
 
Finns det några samarbeten med andra aktörer på marknaden? 
 

(Konkurrens) 
 
Känner ni av en konkurrens med andra CoWorking-aktörer på marknaden? 
 
Hur marknadsför ni er? 
 
Ser ni på andra aktörer inom Coworking (Konkurrens, kluster, komplement etc.) 
  
Har ni något som är unikt med er jämfört med andra aktörer på marknaden? 
 
De som avslutar sitt medlemskap, vad är er uppfattning vad de gör istället?  
 
 
(Utmaningar) 
 
Hur tacklar ni stigande hyror? 
 
Hur ser ni på framtiden? 
 
Enkät 1 

• Vilken bransch verkar ni inom? 
• Vad var det som initialt lockade med ett CWS? 
• Vilka är fördelarna med denna arbetsplats? 
• Ser ni några problem med denna typ av arbetsplats? 
• Övriga reflektioner gällande Coworkings framtid. 
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Enkät 2 
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