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Den ökade efterfrågan på flexibilitet är någonting som har påverkat fastighetsbranschen på 
senare år men då branschen är känd för att vara relativt långsam på att anamma nya 
trender, har utvecklingen och utbudet inte helt och hållet följt med i samma tempo. Flexibla 
arbetsplatser är inget nytt fenomen, utan det har funnits i olika former sedan mitten av 
1900-talet. Flexibla arbetsplatser kännetecknas av kortare kontrakt, gemensamma ytor och 
ytor anpassade för samarbete över bolagsgränserna för de olika hyresgästerna, samt andra 
sociala aspekter av varierande grad. Samlingsnamnet ”flexibla arbetsplatser” innefattar olika 
koncept såsom kontorshotell, kontor med heltäckande service och coworking, vilka på 
senare tid har blivit svårare att skilja på, främst tack vare att just coworking har ökat i 
popularitet globalt. Coworking har därmed blivit ett "buzzword" som används för att 
beskriva flexibla arbetsplatser även om många av dessa koncept i själva verket inte är 
coworking. Antalet aktörer på marknaden för flexibla arbetsplatser har ökat och dessa tar 
allt större andelar på kontorsmarknader världen över. I Sverige och specifikt i Stockholm har 
dessa aktörer ökat sin närvaro och ett antal fastighetsägare har bemött fenomenet genom 
att själva erbjuda egna koncept för flexibla arbetsplatser. Studiens syfte var därför att 
undersöka koncept för flexibla arbetsplatser ur en fastighetsägares perspektiv samt att 
undersöka hur väl det passar in i en fastighetsägares affärsmodell att tillhandahålla olika 
koncept för flexibla arbetsplatser  men också hur de i sådana fall kan gå till väga och hur 
utvecklingen av detta fenomen kommer emottas på Stockholmsmarknaden.  
  
Globalt sett är Storbritannien och främst London den ledande marknaden för flexibla 
kontorsplatser då ca 32% av alla flexibla arbetsplatser återfinns i Storbritannien. 
Kontorsmarknaden i London har en internationell prägel och karaktäriseras av relativt långa 
hyresavtal. Under de tre senaste åren har andelen flexibla arbetsplatser mer än tredubblats 
och under 2017 var 21% av alla nya hyreskontrakt som tecknades i London för flexibla 
arbetsplatser. Då marknaden för flexibla arbetsplatser är mer utvecklad i London, utfördes 
en fallstudie på fastighetsbolaget British Land med fokus på deras nyligen utvecklade 
koncept för flexibla arbetsplatser, ”Storey”. Sedan vändes blicken mot 
Stockholmsmarknaden där representanter från elva fastighetsbolag intervjuades för att få en 
uppfattning av hur efterfrågan på flexibilitet tas emot på den marknaden.  
  
När det kommer till tillhandahållande av flexibla arbetsplatser har en fastighetsägare ett 
antal val kopplade delvis till förvaltning. Vilka beslut som tas beror delvis på hur 
affärsmodellen är utformad, delvis på bolagets syn på vikten av att tillhandahålla flexibilitet 
gentemot sina hyresgäster. Om bolaget är av uppfattningen att det är inte är särskilt viktigt 
för dem att erbjuda flexibilitet eller att prova på nya koncept, dominerar generellt de 
traditionella hyreskontrakten. Om de däremot är av uppfattningen att det är viktigt med ett 
sådant erbjudande, finns tre olika alternativ där fastighetsägarens involvering varierar och 
därmed även de potentiella vinsterna och fördelarna. En fastighetsägare som vill erbjuda 
flexibla arbetsplatser men som inte vill driva ett eget koncept för det och därmed undvika 
risker associerade med det väljer att teckna ett traditionellt hyreskontrakt med en operatör 
för flexibla arbetsplatser, vilket kan ses som att outsourca tillhandahållandet av den typen 
arbetsplatser. Bolag som lägger större vikt vid tillhandahållandet av flexibla arbetsplatser 



väljer att antingen ingå partnerskap med en operatör som bedriver sådan verksamhet i deras 
lokaler, eller att driva ett eget koncept för flexibla arbetsplatser vilket förutsätter att all 
förvaltning i fastighetsbolaget finns in-house. Genom att tillhandahålla flexibilitet kan 
fastighetsägaren erhålla ett antal skalfördelar såsom diversifiering av hyresgäster, fördelar 
för övriga hyresgäster i samma byggnad, ökad kundmedvetenhet och fördelar ur ett 
varumärkesbyggande perspektiv. De befintliga hyresgästerna kan använda de flexibla 
arbetsplatserna som expansionsytor, vilket kan ses som ett erbjudande till dem att vara 
flexibla gällande sin konsumtion av yta. Förvaltningsmässigt ger det en högre nyttjandegrad 
av uthyrbar yta då även kluriga utrymmen kan nyttjas och därmed hyras ut, vilket kan ge 
högre hyresintäkter. 


