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Sammandrag  

Coworking spaces är ett växande koncept där olika grupper av människor som inte 

nödvändigtvis jobbar för samma företag jobbar på samma arbetsplats och således delar resurser 

och ytor. En stor anledning till att människor söker sig till coworking spaces är på grund av 

den sociala kontext och samhörighet som det medför. Inom organisationer byggs 

samhörigheten ofta upp med hjälp av en företagskultur. Företagskulturen i sin tur är någonting 

som vanligtvis lyfts som en framgångsfaktor. Därför avsåg uppsatsen undersöka om den 

gemenskap som ofta växer fram på coworking spaces kan jämföras med en företagskultur.  

Dessutom syftade studien på att identifiera de kulturfaktorer som utmärker sig starkast för de 

arbetsplatser som undersökts. Forskningsfrågan som besvarades lyder:   

Hur ser gemenskapen ut på coworking spaces och har den drag som liknar en företagskultur?  

  

Studien baserades på teori gällande gemenskap och företagskultur. För att besvara 

frågeställningen genomfördes en jämförande kvalitativ studie på två coworking spaces. Detta 

gjordes som en etnografi i form av semistrukturerade intervjuer och observationer. Resultatet 

visar att det finns en gemenskap på båda arbetsplatserna. Dessutom har en kultur som till viss 

del kan likställas med företagskultur identifierats. Däremot är ett bättre sätt att benämna den 

kulturen en coworking-kultur. Baserat på resultatet har en ny modell tagits fram där en relation 

mellan gemenskap och coworking-kultur beskrivs.   

  

Nyckelord: coworking, coworking space, företagskultur, gemenskap, coworking-kultur 
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1. Inledning 
Den mer traditionella synen på arbete är att individer har ett arbete att gå till varje dag, en 

arbetsplats med kollegor och överordnade där arbetsuppgifter utförs. På senare tid har det skett 

ett skifte gällande den här synen (Johns & Gratton 2013). Att frilansa och jobba på egen hand 

har vuxit som fenomen, vilket har tillåtit individer att kontrollera sina arbetstider, 

arbetsuppgifter och sin arbetsmiljö (Garrett, Spreitzer & Bacevice 2017; Johns & Gratton 2013; 

Spinuzzi 2012).  Dessutom har kommunikation inom företag och mellan företag förändrats från 

fysisk kontakt till digital- och telefonkontakt, som i sin tur har möjliggjort arbete utanför det 

traditionella kontoret (Johns & Gratton 2013). En nackdel med att arbeta självständigt utanför 

ett riktigt kontor är att individer inte har samma möjlighet till social kontakt, och det blir svårare 

att skilja arbete från privatliv (Spinuzzi 2012). Dessutom får det många att känna sig isolerade 

och inte delaktiga i ett sammanhang (Garrett, Spreitzer & Bacevice 2017; Spinuzzi 2012).  

 

Ett sätt att behålla friheten men samtidigt få bukt på ensamheten är att arbeta på ett så kallat 

coworking space. Det är ett växande arbetssätt där olika grupper av människor som inte 

nödvändigtvis jobbar för samma företag, jobbar på samma arbetsplats och således delar resurser 

och ytor (DeGuzman & Tang 2011). En av de första aktörerna i Sverige öppnade år 2000 i 

Stockholm, vilken också var en av de första i världen (United Spaces 2018). Sedan dess har 

antalet coworking spaces ökat (Coworking Forecast 2018). Genom att arbeta på en sådan 

arbetsplats får individer möjlighet att bli en del av ett socialt sammanhang och en gemenskap 

(Garrett, Spreitzer & Bacevice 2017). Individerna får känna en tillhörighet och de får också ta 

del av andra fördelar som ökad produktivitet och delade bekvämligheter (DeGuzman, Tang & 

McKellar 2011; Garrett, Spreitze & Bacevice 2017). Dessa är fördelar som ofta kan kännas igen 

från att vara anställd i en organisation. Däremot finns det även stora skillnader på att arbeta på 

ett coworking space jämfört med att vara anställd. Det är inte givet att det finns någon 

gemensam “företagsanda” eller några mål och värderingar bland de som delar arbetsplatsen på 

samma sätt det ofta gör i organisationer.   

 

I och med detta är det inte självklart att det finns någonting som liknar en traditionell 

företagskultur på coworking spaces, vilket inom organisationer värderas högt och antas vara 

viktigt för framgång (Alvesson & Berg 1992; Bang 1999; Schein 2017). Det nya arbetssättet 

gör det intressant att titta på coworking spaces och undersöka gemenskapen, men även att 

undersöka om det finns någonting som liknar en företagskultur.  
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Det råder emellertid delade meningar om vad företagskultur är. Det finns en rad olika 

definitioner att välja bland (Martin 2002). Trots att det finns delade uppfattningar om vad som 

ingår i begreppet företagskultur finns det vissa begrepp som återkommer i många definitioner 

och förklaringar.  

  

Oavsett vilka specifika faktorer som ingår i begreppet ”företagskultur” finns det en gemensam 

syn gällande att det är någonting viktigt i organisationer (Alvesson & Berg 1992; Bang 1999; 

Schein 2017) och är det är en faktor som ofta är gemensam för framgångsrika företag (Deal & 

Kennedy 1985). Människor kan ses som styrkan i affärsverksamheter och företagskultur är 

någonting som skapar mening och betydelse samt knyter samman olika människor (Deal & 

Kennedy 1985). En stark företagskultur kan hjälpa människor att göra ett bättre jobb och kan 

ses som ett verktyg för att styra beteende. Till exempel kan informella regler hjälpa till att 

informera de anställda kring hur de ska hantera olika situationer. Deal och Kennedy (1985) 

menar även att en stark företagskultur kan öka människors arbetsvilja genom att de känner en 

tillhörighet och stark identitet. Företagskultur påverkar i stort sett allting som händer inom ett 

företag, från klädkoder till beslutsfattande, och kan därför ses som ett stort upphov till 

framgång. Detta fenomen är ingenting nytt. Inom amerikanskt näringsliv har en stark 

företagskultur nästan alltid varit den drivande kraften bakom konstant framgång (Deal & 

Kennedy 1985). Morgan (1999) instämmer med Deal och Kennedy (1985) och poängterar att 

gemensamma uppfattningar och mönster som stödjs av regler och ritualer kan vara avgörande 

när det gäller organisationers förmåga att ta itu med utmaningar. Sambandet mellan framgång 

och stark företagskultur visas dessutom genom en direkt undersökning av personal där 88% av 

de anställda är övertygade om kausaliteten mellan begreppen (Deloitte 2012).   

  

1.1. Problemformulering  
Mycket forskning om företagskultur undersöker traditionella arbetsplatser (Alvesson & Berg 

1992; Bang 1999; Hofstede 1991; Schein 2017). Som nämnt har den traditionella arbetsplatsen 

fått konkurrens av modernare arbetsmiljöer, som till exempel coworking spaces. Det har 

uppskattats att det för tillfället rör sig om drygt 1,7 miljoner individer världen över som arbetar 

på coworking spaces (Coworking Forecast 2018). Det är hela tiden allt fler som anammar det 

här nya sättet att arbeta på. Exempelvis ökade antalet individer från 1,3 miljoner till 1,7 miljoner 

mellan år 2017 och år 2018 (Coworking Forecast 2018). Antalet coworking spaces ökade 

dessutom från 15 500 till 18 900 under samma period (Coworking Forecast 2018).  
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Med andra ord är coworking spaces intressanta att titta på för att få en bättre förståelse för vad 

gäller just företagskulturen som är utpekad som så pass viktig för traditionella organisationer 

(Deal & Kennedy 1985).   

  

Mycket av det som är skrivet och forskat om coworking spaces är fokuserat på den gemenskap 

som växer fram och ses som attraktiv för de som söker sig till en sådan arbetsplats (Garrett, 

Spreitzer & Bacevice 2017; Rus & Orel 2015; Spinuzzi 2012).  Det handlar som nämnt i stort 

om att komma ifrån känslan av att jobba ensam och vara isolerad från den sociala världen. 

Eftersom företagskultur är så pass viktigt för organisationer och anses vara en framgångsfaktor, 

finns det utrymme att misstänka att detsamma gäller arbetsplatser ur ett mer generellt 

perspektiv. Företagskultur kanske inte är någonting som enbart är kopplat till en organisation, 

utan eventuellt även till arbetsplatser i stort. Beroende på vad målet med arbetsplatsens funktion 

är kan den kultur som byggs möjligtvis ha en lika central roll som den visat sig ha i 

organisationer Därför är det av intresse att undersöka hur och om företagskultur identifieras och 

upplevs på coworking spaces. 

 

1.2. Syfte och frågeställning  
Uppsatsen avser undersöka om den gemenskap som växer fram på coworking spaces kan 

jämföras med en företagskultur. Dessutom syftar studien på att identifiera de kulturfaktorer som 

utmärker sig starkast för de coworking spaces som undersöks.   

   

Forskningsfrågan lyder: Hur ser gemenskapen ut på coworking spaces och har den drag som 

liknar en företagskultur?   
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2. Teoretiskt ramverk  
 

2.1. Gemenskap   
Det finns oftast en anledning till att gemenskap uppstår och att en specifik individ tillhör en 

specifik gemenskap (Gotved 2002). Dock finns det olika sätt att definiera vad en gemenskap är. 

Enligt Nationalencyklopedin (2019) är det “en känsla av positiv samhörighet”. Det förekommer 

dock flera andra definitioner utöver detta. McMillan & Chavis (1986) föreslår en definition 

bestående av fyra element. Det första elementet, medlemskap, innebär att känna tillhörighet. 

Det andra elementet, inflytande, innebär en känsla av att tillföra något och ett ömsesidigt 

beroende. Det tredje elementet, integration och uppfyllande av behov, handlar om en känsla av 

att ens behov blir bemötta. Det sista elementet benämns som delad känslomässig koppling och 

innebär en tro på att medlemmarna har delat och vill dela exempelvis historia, tid tillsammans 

och liknande erfarenheter. En annan definition lyder: “a group of people who are socially 

interdependent, who participate together in discussion and decision making, and who share 

certain practices that both define the community and are nurtured by it” (Bellah et al., 1985). 

Det handlar typiskt om familjeband, geografisk närhet eller ett gemensamt intresse (Bellah et 

al. 1985).   

  

I och med en avsaknad av vedertagen definition framtas en egen definition baserat på 

forskningen. Enligt denna är gemenskap en känsla av positiv samhörighet och en interaktion 

som gynnar alla parter i gemenskapen.   

 

2.2. Företagskultur   
Kultur är abstrakt men har en stark inverkan på en grupps beteende (Schein 2017). Kultur är 

någonting som gruppen lärt sig för att överleva, växa, hantera yttre omständigheter samt för att 

kunna organisera sig (Schein 2017).  Bang (1999) sammanfattar flera tidigare forskares resultat 

och håller liksom Schein (2017) med om att begreppet är abstrakt och att detta gör att forskarna 

inte kunnat enas om en gemensam definition. Bang (1999) menar att kultur är någonting som 

de flesta känner till men att det är svårt att skildra exakt vad det består av.  Vad gäller kultur 

inom företag anser många att företagskulturen är organisationens klimat medan andra ser det 

som ledarskapsstil, symboler eller beteenden som karaktäriserar ett företag (Schein 1986).  
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Det finns även de som jämför kulturen med ett lim som håller samman det sociala (Alvesson & 

Berg 1992). Hofstede (1991) däremot, nämner fyra faktorer som uttrycker kultur vilka baseras 

på hur synliga faktorerna är utifrån. Bang (1999) poängterar dock att de flesta utgår från att 

kultur är ett kognitivt system och således har att göra med vårt sätt att tänka och uppfatta världen 

runt oss, inklusive den kultur som finns i organisationer. Nyare forskning fortsätter att hänvisa 

till exempelvis Schein och Hofstede (Mahajan 2019; Wyrwicka & Chuda 2019) men det verkar 

inte finnas en vedertagen ny definition för vad företagskultur är.   

  

Eftersom det inte finns en allmänt godtagen definition av företagskultur definieras begreppet i 

denna uppsats på de faktorer som anträffats återkommande av de stora forskarna inom ämnet. 

Dessa faktorer är följande: värderingar, normer, artefakter, grundläggande antaganden, hjältar 

och ritualer. Dessa faktorer anses stärka företagskulturen och diskuteras vidare i kommande 

stycken.   

 

2.2.1. Artefakter  
Artefakter är sådant som går att se utifrån, men för att förstå innebörden och betydelsen av det 

som iakttas krävs det en djupare kännedom av organisationen (Schein 2017). Till exempel hur 

arbetsplatsen ser ut, språk och klädkoder är sådant som en utomstående person enkelt skulle 

kunna se, höra eller känna genom att besöka organisationen (Schein 2017). Artefakter kan ses 

som den mest konkreta delen av kultur (Alvesson & Berg 1992).   

  

2.2.2. Värderingar   
Värderingar och moral som finns rotat inom organisationen kan fungera som en norm eller ett 

ramverk för hur medlemmar i organisationen ska hantera olika situationer samt hjälpa nya 

medarbetare att veta hur de ska agera (Schein 2017). Värderingar kan variera i såväl intensitet 

och riktning (Bang 1999).  Det är viktigt för ett företag att agera utifrån sina värderingar och att 

belöna beteenden som går i den riktningen (Schein 2017). Hofstede (1991) belyser också 

betydelsen av värderingar, vilket enligt honom är kärnan i kultur och kan beskrivas som något 

som inte syns utifrån. Flera andra forskare anser att värderingar är en huvudkomponent för 

företagskultur (Bang 1999; Deal & Kennedy 1985). Många företag försöker styra kulturen med 

hjälp av värderingar och en del företag väljer att till exempel sätta upp sina värdeord på 

väggarna för att få medarbetarna att arbeta efter dessa (Bang 1999).  
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Enligt Deal & Kennedy (1985) är begreppet mer konkret och beskrivs som det som definierar 

framgång. Det är en vägledning för de anställda att veta hur de ska hantera olika situationer för 

att lyckas, och fastställer således prestationsnormer inom företaget. Är värderingarna tillräckligt 

starka reflekteras de även i den formella strukturen. Värderingar ses som den filosofi som skiljer 

en organisation från en annan, vilket kan skapa en stark identitetskänsla samt målkongruens 

(Deal & Kennedy 1985).  

 

2.2.3. Normer  
I Deal & Kennedys (1985) redogörelse för begreppet värderingar läggs, liksom av Schein 

(2017), mycket fokus på normer. Värderingar och moral inom organisationer fungerar som en 

typ av norm för vilket beteende som är önskvärt och accepterat i olika situationer (Bang 1999; 

Schein 2017). Normer inkluderar allt beteende som önskas av gruppen och avgör om ett utfört 

beteende ska straffas eller belönas situationer (Bang 1999; Schein 2017). Ofta är normer 

relaterade till värderingar då normer beskriver hur en bör handla för att uppfylla olika 

värderingar (Bang 1999; Schein 2017).  Normer kan även vara utseendemässiga och handla om 

att passa in i ett specifikt sammanhang. Det kan exempelvis innebära att använda vissa kläder 

för att bli socialt accepterad (Sunstein 1996).  

  

2.2.4. Grundläggande antaganden  
Grundläggande antaganden beskrivs som något som sker upprepade gånger och tillslut blir ett 

automatiskt agerande (Schein 2017). Det är något som berättar för personer i en organisation 

hur de ska uppleva, tänka och känna kring någonting (Schein 2017). Det påverkar vart fokus 

ska läggas och vilken betydelse olika företeelser har, samt vilken reaktion som bör kopplas till 

en viss händelse (Schein 2017). När någonting blivit ett grundläggande antagande är det väldigt 

svårt att förändra (Schein 2017). Grundläggande antaganden skapas främst genom handling 

(Bang 1999). Exempelvis kan lösningar av problem till slut bli så pass standardiserade att 

problemen inte ens längre uppfattas som ett hinder (Bang 1999). Grundläggande antaganden är 

något som medlemmarna i organisationen eller företaget knappt är medvetna om men som 

likväl har stor påverkan på deras beteende (Bang 1999).   
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2.2.5. Hjältar   
Hjältar beskrivs som de som personifierar värderingarna och representerar den styrka som finns 

inom organisationen (Deal & Kennedy 1985; Hofstede 1991). Hjältarna är huvudpersonerna i 

en stark kultur och är således förebilder för de anställda. De kan ses som symboliska figurer 

som visar att möjligheten till framgång ligger inom räckhåll. Företag med en stark kultur har 

många hjältar. Dessa kan vara alla från företagets VD till andra nyckelpersoner som är välkända 

för de anställda. Hjältar är personer på arbetsplatsen som de anställda ser upp till och som därför 

får denna speciella roll. Några av hjältarnas huvudsakliga uppgifter är att göra framgång 

uppnåeligt och att vara förebilder, symbolisera företaget utåt, bevara det som gör företaget 

speciellt, sätta upp prestationsnormer samt motivera de anställda (Deal & Kennedy 1985).   

 

2.2.6. Ritualer  
Ritualer beskrivs som det dagliga beteendemönstret och genom ritualer kan ledare visa de 

anställda vilken typ av beteende de förväntas ha (Deal & Kennedy 1985). Det är ett hjälpmedel 

för att skapa ordning och kan ses som en typ av pekpinne eller ram för hur de anställda ska bete 

sig och bottnar i företagets värderingar (Deal & Kennedy 1985). Ritualer kan även ses som 

kollektiva aktiviteter som används för att de anses vara socialt nödvändiga och inte för att det 

egentligen finns något mer behov av dem än så (Hofstede 1991). Ett annat exempel kan vara 

hur kommunikation sker, genom hur formellt eller informellt det är lämpligt att tilltala varandra 

(Deal & Kennedy 1985). Ett ytterligare exempel på ritualer är hur eller om organisationen 

exempelvis organiserar olika tillställningar (Deal & Kennedy 1985).   

 

2.3. Analysmodell  
Baserat på det teoretiska ramverket som presenterats framkommer specifika faktorer som 

påverkar företagskultur. Artefakter, symboler, värderingar, grundläggande antaganden, normer, 

hjältar och ritualer lyfts som viktiga och studien utgår därför från dessa faktorer. I och med 

studiens utformning kommer två olika typer av coworking spaces att undersökas med fokus på 

företagskultur och gemenskap. För att avgöra i vilken utsträckning en företagskultur faktiskt 

finns kommer studien undersöka till vilken grad de ovannämnda faktorerna visas på respektive 

arbetsplats och vilka faktorer som är de starkaste. Detta för att försöka avgöra om den 

gemenskap som existerar inte bara är en gemenskap utan snarare en del av en företagskultur. 

För att avgöra detta hålls semistrukturerade intervjuer och observationer som möjliggör en 

jämförelse med det teoretiska ramverk som presenterats.  
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3. Metod  
För att svara på studiens frågeställning och uppnå syftet krävs en förståelse för coworking 

spaces och hur individer som arbetar på sådana arbetsplatser uppfattar det. Det vill säga, det 

krävs en djupare förståelse för kulturen och stämningen på arbetsplatsen. Därför är kvalitativ 

metod lämpligast i det här fallet, då det är perspektivet av de som studeras som är av relevans 

(Bryman & Bell 2015). En kvalitativ studie görs för att få fram hur människor tolkar och förstår 

en given situation och för att få fram en nyanserad beskrivning (Jacobsen 2002). Om samband 

mellan individ och kontext undersöks, som i denna studie, är det högst lämpligt att göra detta 

metodval (Jacobsen 2002). Dessutom ger kvalitativa studier en möjlighet att öka förståelsen för 

nya fenomen (Lantz 2007).   

  

För att få en djupare förståelse kring ämnet samlades data in genom den vetenskapliga tekniken 

etnografi. För att få en bra förståelse för arbetsplatserna ansågs en kombination av intervjuer 

och observationer vara lämplig. Dessutom baseras mycket av den tidigare forskningen kring 

coworking spaces på etnografier i form av intervjuer och observationer (Garrett, Spreitzer & 

Bacevice 2017; Spinuzzi 2012). 

 

Etnografin genomfördes i form av observationer och 17 semistrukturerade intervjuer. Valet av 

metod baserades på flexibiliteten som en semistrukturerad intervju möjliggör och det faktum 

att observationer är ett bra komplement för ytterligare information (Bryman & Bell 2015). 

Gällande valet av intervjuform ger olika typer av intervjuer olika data, beskriver olika 

sammanhang och ger olika slutsatser (Lantz 2007). Semistrukturerade intervjuer ansågs 

fördelaktigt då det finns ramar för hur de ska hållas, samtidigt som det finns utrymme att gå 

utanför intervjuguiden för att fånga upp intressant och relevant information som 

undersökningen annars hade kunnat gå miste om (Bryman & Bell 2015). Observationer gjordes 

som nämnt som ett komplement. Detta då observatörer har möjligheten att se fler perspektiv än 

enbart respondenternas (Czarniawska 2007).  Dessutom kan observatörerna ibland se 

företeelser direkt, som respondenterna först kan se vid reflektion (Czarniawska 2007).  

  

För att studera gemenskapen och kulturen valde undersökarna att ha en overt roll, det vill säga, 

respondenterna var medvetna om att de blev undersökta. Även om en kovert roll skulle minska 

partiskhet och intervjuareffekt skulle det vara svårt att genomföra en kovert undersökning på 

grund av tidsbristen. Det skulle vara svårt för undersökarna att bli en del av grupperna naturligt. 
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Författarna var med andra ord observatörer som deltagare (observer-as-participant), vilket 

innebär att de främst var intervjuare men att en del observation även förekom (Bryman & Bell 

2015).   

 

3.1. Operationalisering  
De semistrukturerade intervjuerna behandlade den definition av företagskultur som uppsatsen 

utgår ifrån: företagskultur ses vara uppbyggd av en kombination av värderingar, normer, 

artefakter, grundläggande antaganden, hjältar och ritualer. För att kunna få en bild av hur de 

olika aspekterna av företagskultur yttrar sig på de två coworking spaces som undersöktes 

ställdes frågor som undersöker just dessa. Frågor ställdes också mer direkt om kulturen och 

gemenskapen på arbetsplatsen. Vissa frågor som ställdes var direkt kopplade till begreppen 

medan andra frågor var ställda mer indirekt för att ge indikationer på hur just de begreppen 

yttrar sig eller inte yttrar sig i företagskulturen. I tabell 1 visas exempel på frågor och deras 

utformning. Den fullständiga intervjuguiden återfinns i appendix 1.  

 

Tabell 1. Operationaliserade intervjufrågor  

Begrepp  Exempel från intervjuguide  

Värderingar  -Upplever du att de företag som sitter här jobbar mot samma riktning på något sätt?  

-Upplever du att ni har gemensamma värderingar?  

Normer  -Finns det någon typ av norm för hur man ska se ut eller klä sig?   

-Finns det någon norm för hur man ska bete sig mot varandra?  

Artefakter  -Hur upplever du layout och utformning av lokalerna?   

-Upplever du att det finns en speciell jargong eller typ av språk som används på 

arbetsplatsen?  

Grundläggande 

antaganden  
Inte frågat direkt på detta utan istället ställt följdfrågor på tex värderingar och normer för 

att få fram indikationer på om det finns grundläggande antaganden   

Hjältar  -Uppfattar du att det finns någon du ser upp till som är kopplad till arbetsplatsen?  

-Vad tillför personen?  
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Ritualer  -Har ni några specifika aktiviteter eller återkommande rutiner ni gör gemensamt?  

-Vad anser du om de återkommande aktiviteterna eller rutinerna ni har gemensamt?   

Gemenskap/kultur  -Var det lätt att bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen? På vilket sätt?  

-Skulle du säga att ni utvecklat en gemensam kultur på företagshotellet?  

 

3.2. Studieobjekt  
För att undersöka om det växer fram någon typ av kultur på ett coworking space genomfördes 

observationer och intervjuer på två olika typer av coworking spaces. Båda arbetsplatserna ligger 

centralt i Uppsala. Det första var ett företagshotell där det sitter drygt 70 personer uppdelat på 

ungefär 30 olika företag. De olika företagen delar arbetslokaler, men arbetar med sina egna 

individuella arbeten och projekt. Det andra coworking spacet som studerades är ett 

kvinnofokuserat coworking space där samarbete är en del av arbetet. Det här coworking spacet 

vill inte kalla sig ett företagshotell. På den här arbetsplatsen samarbetar företagarna med 

varandra och möts regelbundet på olika workshops. Anledningen till att just de två miljöerna 

valdes var för att de framstod väldigt olika både gällande utformning av lokaler och arbetssätt. 

Därför var det intressant att undersöka kulturen på de olika arbetsplatserna, för att kunna göra 

en jämförelse mellan verksamheterna och se om det ur ett kulturellt perspektiv fanns någon 

skillnad. Framöver kommer båda benämnas coworking space för att använda en gemensam 

benämning.    

 

3.3. Urval  
Vid val av vilka individer som skulle intervjuas gjordes ett ändamålsstyrt urval. Detta används 

inom kvalitativ forskning för att urvalet som analyseras ska väljas på ett sådant sätt som 

möjliggör ett svar på forskningsfrågan (Bryman & Bell 2015). Detta innebär att respondenter 

valdes baserat på deras relevans och möjlighet att tillföra ett svar på syftet och forskningsfrågan. 

Respondenterna som valdes ut arbetar och håller regelbundet till på ett av de två coworking 

spaces som studerats och ansågs därför relevanta med deras insikt i hur kulturen är på respektive 

arbetsplats.   
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3.4. Genomförandet av etnografin  
Totalt hölls 17 semistrukturerade intervjuer, varav åtta på det ena coworking spacet och nio på 

det andra. Samtliga hölls på respondenternas arbetsplats.  Detta för att respondenten skulle vara 

så bekväma som möjligt men också för att möjliggöra ytterligare observationer på arbetsplatsen. 

Författarna observerade arbetsplatsernas ytor och upplägg samt iakttog interagerandet mellan 

individerna. Detta anses vara den metod som har den mest intima relationen till 

undersökningsenheterna (Holme & Solvang 1997). Under observationerna fotograferades även 

vissa särskilt viktiga iakttagelser för att kunna använda bilderna när arbetet presenteras, och på 

så sätt styrka resultatet. Intervjuerna var mellan 30–45 minuter långa. 15 av intervjuerna gjordes 

med båda författarna på plats och två intervjuer gjordes med en intervjuare. När båda författarna 

var på plats var en person främst samtalsledare och den andra tog anteckningar och inflikade 

med följdfrågor.  

 

Innan intervjuerna började blev respondenterna informerade om studiens syfte och intervjuns 

struktur och syfte. 15 av intervjuerna genomfördes på personer som hyrde ett rum eller på annat 

sätt var medlem på coworking spacet. De övriga två intervjuerna gjordes med ansvariga 

personer för att få ett annat perspektiv och en möjlighet att få information om bakomliggande 

tankar för de två verksamheterna. Dessa intervjuer gjordes sist för att övriga intervjuer inte 

skulle bli påverkade av den information som gavs av dessa personer och på så sätt medvetet, 

eller omedvetet, vinkla frågorna utefter detta. Under dessa intervjuer användes en uppdaterad 

version av intervjuguiden som var anpassad efter det nya perspektivet, intervjuguiden återfinns 

i appendix 2.   

 

Intervjuerna hölls med hjälp av en intervjuguide som innehöll några avslappnande inledande 

frågor och sedan ställdes frågor utifrån förutbestämda kategorier i den ordning som föll sig 

naturlig av samtalet. En del följdfrågor uppkom under intervjuns gång utefter respondenternas 

svar på de förutbestämda frågorna. De frågor som ställdes var främst öppna för att uppmuntra 

respondenten att svara enligt egna erfarenheter, men vissa slutna frågor förekom också för att 

förtydliga detaljer. 

 

Det finns en risk med kvalitativa studier att forskaren undviker att ställa vissa frågor för att inte 

hamna i obekväma situationer (Dalen 2011). Det kan vara svårt att hitta den rätta balansen 

mellan närhet och distans mellan intervjuaren och respondenten (Dalen 2011).   
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För att undvika detta blev samtliga informerade om att de kunde välja att inte svara på frågor 

eller att helt avbryta om så önskades. För att det insamlade materialet skulle hålla god kvalitet 

spelades samtliga intervjuer in och transkriberades i efterhand nära inpå intervjun.   

  

3.5. Etiska aspekter  
Det finns olika etiska principer att ta hänsyn till vid företagsforskning, dessa är: om det skadar 

deltagarna, huruvida det finns informerat samtycke, om det är integritetskränkande och om det 

är vilseledande (Bryman & Bell 2015). Detta dels för att inte på något sätt vilseleda 

respondenterna om vad studien egentligen är till för eller handlar om, men också för att 

respondenterna skulle förstå vad de faktiskt var med i för undersökning. De fick även 

information kring att de kunde avstå att svara på frågor och att de fick avbryta om de ville. 

Respondenterna blev också väl informerade om studiens syfte, och att de kommer att vara 

fullständigt anonyma.  Det ställdes inte heller för privata eller personliga frågor som kunde 

tänkas vara integritetskränkande eller som var utanför studiens omfång.   

  

Gällande observationerna som gjordes är det som nämnt en metodform som kan ses som intim 

då man som intervjuare kommer nära de personer som iakttas (Holme & Solvang 1997). 

Observationer är det undersökningssätt som ställer högst etiska krav eftersom viss information 

som inte är menat att vara offentlig kan delges (Holme & Solvang 1997). Dock gjordes det i 

denna studie öppna observationer. Det innebär att observatörerna fick godkännande att befinna 

sig på platsen och de personer som befann sig där samtidigt var medvetna om att en studie 

pågick (Holme & Solvang 1997). I och med det hade personerna i fråga ändå en möjlighet att 

anpassa sitt beteende och den information som delades.   

 

3.6. Metodkritik  
Det finns alltid för- och nackdelar med olika metodval, så även för kvalitativ metod. Några 

sådana exempel är subjektivitet, replikerbarhet och generalisering (Bryman & Bell 2015). När 

semistrukturerade intervjuer utförs finns det en risk att utformningen och resultaten färgas av 

undersökarens subjektivitet (Bryman & Bell 2015). Vilka frågor som tas med i intervjun, 

intervjuns fokus samt hur respondenternas svar tolkas beror till stor del på det perspektiv 

undersökaren har när studien utförs (Bryman & Bell 2015). Subjektivitet är också en faktor som 

påverkar observationer när en etnografi görs.  
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Hur exempelvis olika kontexter och miljöer uppfattas påverkas av undersökarens perspektiv 

och därmed kan resultatet variera med olika undersökare. Därför är det viktigt att vara medveten 

om subjektiviteten för att kunna förhindra snedvridna resultat. Subjektivitet har varit en 

svårighet gällande hanteringen av datan. Respondenterna på HeraHub beskrev i flera fall 

arbetsplatsen mer utförligt och målande än respondenterna på Technoste gjorde. De beskrev 

platsen och varandra med ordval som medförde en viss svårighet att föra fram en neutral bild, 

utan att förändra vad resultatet visade. För att försöka överkomma den här svagheten av studien 

tog undersökarna subjektiviteten i beaktning vid formuleringen av intervjufrågorna, vid 

observationerna samt i tolkningen av den insamlade datan.  

 

En annan aspekt som är relaterad till subjektiviteten i kvalitativ metod är replikerbarhet. En 

semistrukturerad intervju har exempelvis en grad av flexibilitet som leder till att undersökaren 

kan anpassa sig till respondenten och situationen (Bryman & Bell 2015). Däremot blir denna 

flexibilitet problematisk, speciellt i kombination med undersökarens subjektivitet (Bryman & 

Bell 2015). Att det finns flexibilitet och utrymme för olika typer av tolkningar gör att det blir 

svårare att exakt replikera en sådan kvalitativ studie eftersom det inte finns något helt strikt 

ramverk att hålla sig till (Bryman & Bell 2015). Trots att mer slutna intervjuer hade kunnat 

hållas för att möjliggöra mer exakt replikerbarhet bedömde undersökarna att minskad 

flexibilitet skulle innebära sämre kvalitet på intervjuerna. Detta då alla respondenter är olika 

och tar upp olika aspekter. För att möjliggöra en bra replikerbarhet har undersökarna sett till att 

vara transparenta vad gäller studiens utformning och utförande. Detta är något som kan ses som 

en svaghet med kvalitativ metod: att det kan medföra sämre transparens än vid kvantitativ 

metod (Bryman & Bell 2015).  Det kan vara svårt att förmedla hur datainsamlingen gick till, 

hur urvalet gjordes samt på vilka premisser men också hur analysprocessen gick till (Bryman 

& Bell 2015). För att öka transparensen beskrevs arbetsgången så detaljrikt som möjligt i 

metodavsnittet. Dessutom finns bilagor med intervjufrågor inkluderade och material från 

observationer, transkriberings- och analysprocessen finns hos författarna och kan lämnas ut vid 

om intresse finns.  

 

En annan aspekt det ofta talas om när studier utförs talas är dess generaliserbarhet. I det här 

fallet är problemet huruvida resultatet kan generaliseras med hjälp av etnografin och de 

semistrukturerade intervjuer som utförs med ett fåtal utvalda individer (Bryman & Bell 2015). 

Först och främst är det viktigt att specificera vilken typ av generalisering som avses.  
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Gäller det generalisering till en hel population går det inte att påstå att resultatet är 

generaliserbart då urvalet är för litet för att kunna göra den typen av generalisering (Bryman & 

Bell 2015). Det här beror på att urvalet är baserat på ändamålsstyrt urval eftersom vissa 

specifika personer behövde studeras för att rätt data skulle kunna samlas in. För bättre 

generaliserbarhet skulle ett slumpmässigt urval vara fördelaktigt (Jacobsen 2002), dock hade 

ett slumpmässigt urval inte varit lämpligt för studien då det inte skulle vara representativt för 

studiens syfte och frågeställning. Istället kan en generalisering göras till teoretiska inferenser 

(Bryman & Bell 2015). 
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4. Empiriskt ramverk  
I det här avsnittet presenteras studiens resultat, som är uppdelat i tre delar utifrån tre perspektiv. 

Först presenteras ett ledarperspektiv där en ansvarig person fått berätta hur tanken bakom de 

olika verksamheterna ser ut. Därefter redovisas författarnas uppfattning utifrån de observationer 

som gjorts. Slutligen redogörs vad de övriga respondenterna har för uppfattning om 

arbetsplatserna. Det visade sig att de faktorer som studerats i flera fall var svåra att skilja från 

varandra. Några av de resultat som identifierats har kunnat kategoriseras under flera 

företagskulturfaktorer. I och med detta har normer, värderingar och grundläggande antaganden 

slagits ihop under empiri och analys som ”värderingskultur”. Gemensamt skapar de en 

internaliserad vägledning för hur det är lämpligt att agera. 

  

4.1. HeraHub  
HeraHub är ett koncept som sedan tidigare funnits i USA men togs till Sverige år 2017. 

Konceptet finns i nuläget endast i Uppsala utöver USA, och har för närvarande cirka 30 

medlemmar på det svenska kontoret. Den svenska licensägaren (benämns hädanefter som 

ägaren) av HeraHub hörde talas om konceptet genom en podd och tog kontakt med grundarna 

i USA. Något som lockade ägaren var att platsen kändes både professionell och glädjefylld. 

Hon menade att det i Sverige ofta handlar om att välja mellan ett “seriöst” jobb med bra lön 

eller ett roligare jobb med sämre lön och beskrev sitt första möte med HeraHub som 

“mindblowing”.   

  

Konceptet beskrivs som ett coworking space men ägaren vill inte kalla det för företagshotell 

eller kontorshotell, som annars brukar vara de svenska översättningarna. Hon beskrev att en 

stor skillnad mot ett företagshotell är att fokuset på HeraHub ligger på gemenskap och ett helt 

sammanhang istället för på att hyra en stol eller ett arbetsbord. HeraHub riktar sig till 

egenföretagare och har kvinnligt företagande som grund och fokus, vilket också är något som 

utmärker verksamheten och någonting hon är tydlig med att informera nya medlemmar om. 

Tanken är att gå emot de patriarkatiska samhällsstrukturer som finns och bygga ett system som 

utgår från kvinnor istället. Det ska tilläggas att män inte exkluderas, men däremot marknadsförs  

HeraHub som ett “workspace for women”.  
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HeraHub bygger på samarbete mellan egenföretagare där det gemensamma förhållningssättet 

är att alla kommer bli framgångsrika genom samarbete. Detta görs med gemensamma 

workshops som återkommer flera gånger per vecka. Den mest populära workshopen benämns  

“Business Booster” och hanterar olika teman varje vecka vilket exempelvis kan vara ekonomi, 

kommunikation, presentationsteknik eller hur pressmeddelanden skrivs.  Det är ofta någon av 

medlemmarna som håller i workshopen och sedan pågår ett samarbete mellan de olika 

företagarna. Ägaren beskrev HeraHub som “ett samhälle av människor som bygger varandra”. 

Utöver “Business Booster” finns exempelvis “Writers Lounge” som också det förekommer en 

gång per vecka. Det är ett tillfälle att jobba med texter och även få möjlighet att ge och få hjälp 

med de olika utmaningar som uppkommer.  

  

Utöver de gemensamma workshops som genomförs kontinuerligt finns även möjlighet att sitta 

och arbeta i olika rum där vissa kräver tyst arbete och andra tillåter diskussion. Det finns olika 

medlemskap att välja bland som tillåter olika mycket tillträde på arbetsplatsen. Ett fåtal personer 

har fasta kontorsplatser medan andra har medlemskap som tillåter besök ett par dagar i veckan.  

Gällande layout och inredning finns det några riktmärken vad gäller exempelvis färgsättning 

som är satta av grundarna i USA för att alla arbetsplatser ska ha en enhetlig känsla, se figur 1. 

Utöver det har inredning arbetats fram med en erkänd inredare för att få fram en sinnesstämning 

som beskrivs vara spainspirerad. Ägaren har varit en del av inredningsprojektet och valde 

exempelvis att sätta in ett träd i konferensrummet vilket föreställer en pil, se figur 1. Detta var 

inspirerat från förskolegårdar som någonting barn leker under och gör kojor av och att det därför 

borde uppmana till kreativitet.   

 

4.2. Observationer  
Direkt vid inträde i HeraHub utmärkte sig lokalen med dess genomtänkta och genomgående 

utformning av layout och inredning. Det är färger och mönster tagna från loggan som 

återspeglar sig i utseendet på allt från krukor till koppar och soffor, se figur 1. I enlighet med 

ägarens tanke uppfattades inredningen signalera en hemtrevlig känsla men entrén utstrålade 

även en känsla av spa. Detta förstärktes av de fontäner som står utplacerade samt av en vag doft 

och ett dovt ljud som porlar i bakgrunden. Denna uppfattning framkom innan den 

bakomliggande idén hade presenterats. Det är en helhet som upplevdes lugn och välkomnande. 

De möten som uppstod skapade en känsla av att personerna är nyfikna på att samtala och 

dessutom verkade det finnas en rutin att erbjuda kaffe vilket upplevdes inbjudande och trevligt. 
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Utöver det karaktäriseras arbetsplatsen av att alla hejar på varandra och medlemmarna sågs ofta 

sitta tillsammans, antingen i arbete i konferensrummet eller på rast i lunchrummet. En annan 

detalj var att en avslappnad klädkod identifierades, även om en viss variation gällande stil 

iakttogs. 

  

Platsen upplevdes överlag vara tillåtande. Exempelvis sågs en av medlemmarna utföra sin 

rörelseträning i de gemensamma utrymmena, utan att någon reagerade. Ett annat exempel är att 

ingen på något sätt indikerade att störa sig på någon annan, utan medlemmarna höjde tydligt 

varandra i intervjuerna, både genom ordval men även genom uttryck och kroppsspråk. 

Upplevelsen var att de uppskattar varandra och varandras olikheter. Värderingarna som finns 

på HeraHub uppfattades inte uttalade i den bemärkelsen att de är nedskrivna eller uppsatta på 

väggen. Däremot upplevdes de ändå vara välkända och internaliserade då de flertalet gånger 

återupprepades på intervjuerna och även beskrevs i enighet med hur ägaren beskriver HeraHub.  

   

 
Figur 1. Inredning och layout på HeraHub 
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4.3. HeraHub från de övriga respondenternas perspektiv   
Nedan presenteras de övriga respondenternas uppfattning. Detta är uppdelat i stycken där varje 

del berör en av faktorerna för företagskultur.    

 

4.3.1. Artefakter   
Utformningen och inredningen på arbetsplatsen beskrevs med positiva uttryck av samtliga 

respondenter men däremot varierade ordvalen som användes. De beskrivningar som återkom 

av flera respondenter var ord som välkomnande, mysigt, lugnt samt kreativt. Utöver det 

beskrevs miljön bland annat som fridfull, professionell och inspirerande. En respondent ansåg 

dock inredningen som lite för feminin. Däremot var majoriteten av respondenterna enade om 

att de uppskattar möjligheten att boka och använda sig av olika sorters rum. Variationen av både 

mindre rum samt öppnare ytor lyftes som positiv av sex respondenter när de fick beskriva 

lokalen och dess utformning.  

 

4.3.2. Värderingskultur 
En gemensam värdering som delades av samtliga respondenter var en vilja att växa som 

företagare och göra ekonomiska framsteg samt viljan att se andra att lyckas. En annan 

grundvärdering som framkom av majoriteten av intervjuerna var att lyfta kvinnor och stötta 

kvinnor som vågar, samt överlag att stötta varandra. Gällande fokuset på kvinnor jämförde en 

av respondenterna HeraHub med en gayklubb genom att säga ”Alla kan vara här, men det 

signalerar att det verkligen är okej att vara gay”. Med detta belyste hon att det är okej att vara 

på arbetsplatsen även som man, men att verksamheten är anpassad för kvinnor. Utöver dessa 

värderingar upprepades några andra värderingar. Fyra respondenter nämnde nyfikenhet 

gentemot varandra och varandras verksamheter, öppenhet, hjälpsamhet, snällhet. Två 

respondenter poängterade dessutom att ett signum är att det inte används några ”vassa 

armbågar” mot varandra.  

 

Det finns ingen tydlig klädkod som karaktäriserar arbetsplatsen. Något som snarare framkom 

var att medlemmarnas värderingar, arbetssätt och tankemönster verkar vara självklara eftersom 

samma typ av utlåtanden framkom av majoriteten av respondenterna. Vidare framkom det att 

medlemmarna stöttar varandra i sitt företagande och har en vilja att se både sig själva och andra 

på arbetsplatsen göra framsteg.  
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Dessutom lyfte majoriteten av respondenterna att utöver att hjälpa varandra med företagande 

hjälps alla åt med praktiska nödvändigheter som att plocka undan efter sig och hålla ordning i 

lokalerna. 

 

Samtliga respondenter ansåg att det inte finns någon speciell klädkod utan framförde att det 

finns en acceptans att klä sig som önskas. En anledning till detta är att medlemmarna är från 

väldigt olika branscher och att det snarare är det samt personlighet som styr klädval. En medlem 

nämnde att hon ser det som en möjlighet att klä upp sig lite de dagar hon ska till HeraHub 

medan andra nämnde att de ibland kommer i mjukisbyxor. Gällande beteende har inga specifika 

normer identifierats förutom de värderingar som finns, samt generella samhällsnormer.  

 

4.3.3. Hjältar  
Samtliga respondenter nämnde ägaren som en viktig nyckelperson. Dessutom nämndes flera 

andra personer som viktiga för gemenskapen och för hela verksamheten. En respondent beskrev 

en kärntrupp som fanns med från början och som fortfarande är viktig. Andra respondenter lyfte 

att de personer som är väldigt engagerade genom att exempelvis arrangera workshops är av stor 

betydelse för verksamheten. Det är ändock en person, ägaren, som samtliga personer återkom 

till och som lyfts fram som bland annat inlyssnande, engagerad, prestigelös, välkomnande samt 

bra på att lyfta andra. En person beskrev henne enligt följande: “Man vill åt den energin hon 

sprider för man mår så bra av det. Hon har en väldigt stark dragningskraft.” En annan person 

beskriver nyckelpersonerna och främst ägaren: ”Hon har bra kvaliteter som ledare och det är 

mycket tack vare henne och de som hon har allra närmast som gör att det sprider sig som ringar”.  

   

Något som återkom i tre intervjuer var dessutom att det inte upplevs vara en hierarki. En av de 

som tar upp detta beskriver det enligt följande:  

  

Hon är den som har stället men man känner inte att hon är chefen utan det är vi 

allihop tillsammans, men hon har väldigt mycket kunskap och erfarenhet att dela 

med sig av. Men hon är också väldigt öppen att ta in och lära sig av alla som är här. 

Kan hon så kan jag.   
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4.3.4. Ritualer  
De rutiner som är återkommande är främst jobbfokuserade workshops, vilka förekommer flera 

gånger i veckan samt meditation en gång per vecka.  Dessutom anordnas det medlemsfrukostar 

som fungerar som avslappnade möten där olika frågor kan diskuteras. Det förekommer också 

återkommande frukostar för de som är intresserade av konceptet och vill ha information för att 

eventuellt bli medlemmar längre fram. Utöver de mer arbetsrelaterade aktiviteterna har det 

förekommit afterworks samt kick offs. Utbudet beskrevs som bra och några av respondenterna 

påpekade att det är svårt att hinna med kvällsaktiviteter, medan en av medlemmarna 

poängterade att det inte är för mycket anordnat från HeraHubs sida. Vad gäller lunch- och 

fikaraster finns det enligt respondenterna inga förutbestämda tider då raster brukar återkomma. 

De som är på plats den dagen brukar ofta stämma av med varandra om någon mer ska äta eller 

gå ut i köket och se om det sitter någon där, alternativt sätta sig på egen hand. Sex personer 

uttryckte att detta system fungerar bra medan en person saknar att ha fasta tider för socialisering 

och poängterade att fasta lunchtider kunde vara ett sådant tillfälle.  

 

4.3.5. Gemenskap  
Gällande gemenskapen meddelade fem av sju att det är enkelt att vara ny på arbetsplatsen och 

bli en del av gemenskapen. Dessutom angav fem av sju att gemenskapen som byggts upp på 

arbetsplatsen utvecklats till vänskap. Någonting som flera nämnde var att de workshops som 

anordnas är en stor anledning till att relationerna blivit starka. Överlag beskrevs samtalen på 

arbetsplatsen som ganska inriktade på företagande. En medlem framförde: ”Det är ju fokus på 

företagsprat. Alla älskar ju sina företag och det är som våra små bebisar”. Dock nämnde även 

flera respondenter att samtalen även kan vara personliga och privata. Det förekommer en mix 

av ytliga samtal om olika ämnen samt att flera personer valt att öppna upp sig om personliga 

problem. Gemenskapen i sig beskrevs av två personer som hjärtlig, öppen och välkomnande 

och av enskilda personer som tillåtande och trygg.  

 

4.3.6. Kultur  
Respondenterna fick även en mer direkt fråga gällande kultur där de fick besvara om de ansåg 

att det fanns en kultur på arbetsplatsen och hur de i så fall skulle beskriva den. Sex av sju 

respondenter angav att de upplever en kultur och den sjunde respondenten svarade inte på 

frågan. Det mest återkommande ordet att beskriva kulturen med var öppen, vilket upprepas av 

sex respondenter varav några poängterar begreppet vid flertalet tillfällen under intervjun.  
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Då beskrevs den som både öppen för diskussioner och åsikter men också öppen för allas 

olikheter. Kulturen beskrevs också av tre personer som generös, då den bygger på att dela med 

sig av kunskap. Dessutom beskrevs den som utmanande av tre personer, i den bemärkelsen att 

medlemmarna både är utmanande mot varandra samt mot sina egna rädslor. Även hjälpsam var 

ett återkommande ord som kan kopplas ihop med generös samt tillåtande vilket förstärker det 

tidigare nämnda om att vara öppen för varandras olikheter. Dessutom beskrev fyra personer 

kulturen som stöttande. En respondent beskrev kulturen som väldigt abstrakt: “Det finns 

någonting varmt starkt. Även om det kommer nya människor så sitter det någonting i väggarna”. 

En annan person beskrev vad som är speciellt med HeraHub enligt följande: “Konceptet och 

personerna, jag tror minst platsen även om platsen är jättehärlig. Jag tänker att det har med 

människorna att göra och var normer och värderingar ligger och hur vi bemöter varandra.”  

 

4.4. Technosite   
Technosite har funnits sedan år 2000 och ligger sedan år 2006 på den nuvarande platsen. 

Technosite har haft coworking space även i Stockholm tidigare men just nu finns det bara i 

Uppsala. För tillfället sitter personer från 30 olika företag där. Utöver kontorsplats erbjuds även 

andra tjänster i form av adresskunder, telefontjänst och sekreteraruppgifter med tanken att 

erbjuda en nyckelfärdig lösning. Vissa håller till på andra platser men använder sig av 

receptionens tjänster, som till exempel växel. Majoriteten sitter dock på plats och betalar ett fast 

månadspris per kontorsrum. Det är både egenföretagare och anställda på större bolag som sitter 

på Technosite. Exempelvis kan vissa företag ha huvudkontor i en annan stad men ett fåtal 

anställda som sitter där. Genom att sitta på Technosite erbjuds inte bara en arbetsplats som är 

klar och välfungerande, utan även en gemenskap och en social kontext. Detta är någonting som 

lyfts upprepade gånger av receptionisten och beskrivs som en stor del av tanken bakom 

Technosite och någonting de arbetar aktivt för. Det finns en vision att alla ska ha möjligheten 

att bli en del av en större gemenskap och lära känna mycket nya människor genom att arbeta 

där.  

   

Vad gäller coworking spacets utformning och design är tanken främst att arbetsplatsen ska 

uppfattas som trevlig och välkomnande samt att den röda färgen i Technosites logga till viss 

del återkommer i inredningen.  Arbetsplatsen bestod initialt av en våning men idag finns det två 

våningar. Receptionen finns på undervåningen där samtliga besökare får anmäla sitt besök.  
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För att sitta på Technosite finns ingen selektiv process eller några specifika krav som behöver 

uppfyllas. Alla företag är välkomna oavsett bransch eller typ av företag. För att skapa en 

gemenskap och underhålla det sociala mellan företagen håller Technosite med jämna 

mellanrum i pubar och fester. Dessa gemensamma återkommande aktiviteterna är tänkt att vara 

mingeltid för företagen.  

  

4.5. Observationer  
Entrén på Technosite gav ett professionellt och seriöst intryck tack vare receptionen som kan 

ses i figur 2. Det är en öppen yta som får besökaren att känna sig välkomnad. Som besökare i 

entrén hälsade samtliga som gick förbi, vilket också upplevdes trevligt och mottagande. De 

personer som jobbar på arbetsplatsen var välkomnande och nyfikna vid besök. Kaffe och te 

erbjöds och att det bjöds in till samtal.  

 

Det första intrycket var att arbetsplatsen ser ut som ett typiskt kontor med en blandning av 

gemensamma och individuella ytor. Upplägget av arbetsplatsen och inredningen gav bilden av 

en produktiv arbetsplats. Delar av möbleringen på Technosite är av äldre stil och upplevdes inte 

vara tänkt att spegla varumärket, se figur 2. Däremot är arbetsplatsen välplanerad vad gäller 

utrymme för gemensamma raster på respektive våningsplan. Som nämnt är arbetsplatsen 

uppdelad på två våningar där den första våningen upplevs som “huvudvåningen”. Den andra 

våningen upplevdes inte lika öppen då det inte finns någon reception och entréytan är ganska 

liten. Däremot är övervåningen inredd med fler blommor och växter vilket bidrog till en 

trevligare känsla och stämning.   

  

På arbetsplatsen är de flesta vardagligt och ledigt klädda. Det upplevdes avslappnat och 

opretentiöst. Klädseln bland individerna var inte någonting som väckte uppmärksamhet och det 

var inte någon enskild person som stack ut med annorlunda klädsel. Det var tydligt att det finns 

vissa gemensamma rutiner under arbetsdagens gång. I lunchrummet sågs personer äta och fika 

gemensamt, och utanför arbetsplatsen samlades en grupp regelbundet för att röka tillsammans. 

Detta sågs upprepande gånger. Det gav intrycket att gemenskapen är uppskattad på 

arbetsplatsen. Det fanns däremot indikationer på att grupperingar förekommer, dels på grund 

av sättet att beskriva gemenskapen som ibland gav intrycket “vi” och “dem” men också på 

grund av att arbetsplatsen består av två våningar.  
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Figur 2. Inredning och layout på Technosite 

4.6. Technosite från de övriga respondenternas perspektiv  
Nedan presenteras de övriga respondenternas uppfattning. Detta är uppdelat i stycken där varje 

del berör en av faktorerna för företagskultur.    

 

4.6.1. Artefakter  
Alla respondenter var överens om att det inte finns någon specifik klädkod. Många beskrev att 

det inte är uppseendeväckande att komma till jobbet i joggingbyxor eller uppklädd i kostym. 

När respondenterna uttryckte sig gällande utseende och klädkod sa de exempelvis “Själva 

klädkoden är att det inte finns någon klädkod”. Några av respondenterna berättade att det 

språkbruk och den jargong som används på arbetsplatsen är av skämtsam karaktär. En 

respondent belyste exempelvis följande: ”Vi använder jargong ibland men då mest för att 

markera att vi inte är seriösa.”   
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Vad gäller arbetsplatsens utformning beskrev samtliga respondenter den som ett typiskt kontor. 

Alla har sina egna rum där de arbetar enskilt. Sedan finns det gemensamma utrymmen för 

sociala interaktioner i form av lunch och fika. Något som återkom bland många respondenter 

var åsikter om miljön och inredningen på arbetsplatsen. De menade att den skulle kunna 

uppdateras och bli mer modern. Återkommande nämndes även de två separata våningsplanen 

som något som delat upp arbetsplatsen i två läger.   

 

4.6.2. Värderingskultur  
Att det inte finns några direkt uttalade gemensamma värderingar nämndes av hälften av 

respondenterna. Det förklarades som ett resultat av att individerna på Technosite arbetar på 

olika företag och med skilda saker, som exempelvis enligt nedan:   

   

Nej inte som är uttalat. Jag tror det blir svårt att använda företagshotellet för att 

bygga den egna individuella interna kulturen. Då ska man välja ett företagshotell 

som har den typen av människa att man väljer ut företagen som sitter där baserat på 

värdeord. Det blir separerat, det är ändå vi och dem fast att när man sätter sig i 

fikarummet så blir det vi. Man driver ändå företagen separat. Det är ingenting jag 

har känt, att våra värdeord påverkas av företagshotellet eller att företagshotellet 

påverkar våra värdeord.  

   

Fem av åtta nämnde dock gemenskapen som en värdering. Det värderas att umgås med andra 

människor, vara trevlig och vänlig samt försöka socialisera med alla. Att umgås med andra 

människor och att känna att det ger ett mervärde är exempelvis något som beskrevs som en 

gemensam värdering.    

 

Som tidigare nämnt finns det inte heller en tydlig norm gällande klädkod. Det ses som en 

självklarhet att komma klädd och se ut hursomhelst, vilket samtliga respondenter belyste. 

Beteendemässigt framkom det att sunt förnuft och samhällsnormer är det som främst styr 

uppförande.   
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4.6.3. Hjältar  
Att det finns vissa nyckelpersoner som är viktiga för arbetsplatsen nämnde samtliga 

respondenter. Fyra av åtta nämnde en av receptionisterna som extra viktig för verksamheten på 

arbetsplatsen men också för gemenskapen. Receptionisten beskrevs som en person som får 

arbetsplatsen att fungera ordentligt. En respondent beskrev exempelvis receptionistens roll 

enligt följande: ”H*n är den som gör att det funkar. H*n har en servicekänsla som är fantastiskt 

och är anställd på själva Technosite. Det skulle nog inte alls funka lika bra om h*n inte gjorde 

det på det sättet h*n gör.” Några fler nyckelpersoner nämndes också vid namn av ett fåtal 

respondenter. De personerna har inte från Technosites sida en ansvarande roll, men beskrevs av 

respondenterna som särskilt viktiga för gemenskapen och det sociala på arbetsplatsen. 

 

4.6.4. Ritualer  
Samtliga respondenter nämnde regelbundet återkommande pubar och fester som anordnas. De 

beskrev dessa aktiviteter som roliga och viktiga för gemenskapen samt för det sociala. Den 

gemensamma uppfattningen var att mängden aktiviteter är lagom. Utöver pubar och fester 

nämndes andra återkommande aktiviteter som luncher i lunchrummet, gemensamma fika- och 

rökpauser. Dessutom beskrevs även andra mer informella gemensamma aktiviteter som 

anordnats på eget initiativ, exempelvis ölprovningar och träningsutmaningar.  

  

4.6.5. Gemenskap   
När respondenterna blev ombedda att svara på frågor gällande gemenskapen på arbetsplatsen 

framkom det av samtliga att gemenskapen är viktig för arbetsplatsen och att det är något som 

värderas högt. Att de ser arbetsplatsen som en liten familj är något som återkom. Inga konflikter 

beskrevs men däremot beskrevs en uppdelning av gemenskapen. Fem av åtta respondenter sa 

att det skett en delning i gemenskapen på grund av att arbetsplatsen består av två våningsplan. 

Dessutom bildas grupperingar mellan de två fikarummen på samma våning.  

 

Något som framstod som vedertaget är att det är mer privat och personligt prat än jobbsamtal 

mellan de olika företagen på arbetsplatsen. Sex av åtta respondenter yttrade sig om att så är 

fallet. En respondent beskrev de gemensamma ytorna som en frizon från jobbet och menade att 

det öppnar upp för mer privat snack och privata relationer. Dessutom var majoriteten av 

respondenterna överens om att de föredrar att inte prata jobb med varandra när de har tid för 

umgänge.  
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Att det är öppet och inbjudande till sociala interaktioner är någonting som sågs som en 

självklarhet av samtliga respondenter. Respondenterna underströk också att det till stor del sker 

på eget ansvar. Det finns alltid en möjlighet att vara en del av gemenskapen och det sociala, 

men det krävs att eget initiativ finns.  

 

Fem av åtta respondenter ansåg att de har skaffat nya vänner på arbetsplatsen. Det är många av 

respondenterna som träffas utanför arbetsplatsen för att exempelvis sporta tillsammans. Flera 

ansåg även att de kan prata om personliga problem med andra på arbetsplatsen. En respondent 

beskrev detta enligt följande: ”Folk har till och med blivit ihop. Folk har börjat idrotta ihop, 

spelar i band ihop, spelar spel ihop. Jag känner förmodligen inte ens till alla sådana saker som 

finns här men det är tillräckligt många för att jag skulle säga att det är ett mönster”. 

   

4.6.6. Kultur   
Sju av åtta respondenter ansåg att det enligt deras uppfattning finns en kultur på arbetsplatsen. 

Ord som återkom när respondenterna blev ombedda att beskriva den kultur de själva uppfattar 

är främst familjär, högt i tak och accepterande. Det beskrevs som familjärt i den bemärkelsen 

att man tar hand om och hjälper varandra samt värnar om varandras välmående. Dessutom 

beskrevs återkommande initiativ att bjuda på hembakt fika. När det beskrevs som högt i tak 

syftade respondenterna på den skämtsamma jargong som finns. Gällande beskrivningen som en 

accepterande kultur menade respondenterna att de inte dömer varandra och att det är okej att 

vara som man är. Den respondent som inte delar samma uppfattning sa: ”Kan inte sätta fingret 

på någon kultur”.  
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5. Analys  
Resultatet visade att det finns en gemenskap på båda arbetsplatserna samt att de variabler som 

ingår i uppsatsens definition av företagskultur återfinns på båda coworking spaces, om än i olika 

utsträckning. I och med att det inte finns en vedertagen definition för vad företagskultur är finns 

det inte heller någon mall för hur många faktorer som ska vara uppfyllda, och i vilken 

omfattning, för att det ska kunna erhålla den benämningen. Det som framgick är emellertid att 

en stor del av resultatet stämmer överens med teorin och att det därför borde kunna 

argumenteras för att det existerar någon typ av företagskulturer på de båda arbetsplatserna. Det 

framgick också att de faktorer som existerar som byggstenar för en företagskultur utmärker sig 

till viss del lika, men även i några fall olika, för HeraHub och Technosite.   

 

5.1. HeraHub  
På HeraHub ansåg samtliga som svarade på den direkta frågan gällande om det fanns en kultur, 

att de kände av en kultur på arbetsplatsen. Den beskrevs som nämnt exempelvis som hjälpsam 

och stöttande vilket indikerar att kulturen till stor del är baserad på gemensamma värderingar. 

En anledning till att värderingarna präglas så starkt kan till stor del ha att göra med de 

bakomliggande tankar som finns gällande arbetsplatsen, vilka framkom tydligt enligt såväl 

ägare som medlemmar. Det finns en grundidé med sättet att arbeta på och ägaren är tydlig med 

att informera om hennes visioner när företagare ansluter som nya medlemmar. De flesta som 

sitter på HeraHub gör det av samma anledningar och det framkom att det inte bara är det sociala 

som lockar företagarna utan kanske allra främst de verktyg som arbetsplatsen erbjuder, mycket 

baserat på workshops, för att utveckla företagen. Förutom värderingar och den gemenskap som 

sades växa i och med det gemensamma arbetet, tycktes designen av lokalerna ha en stor 

betydelse. Detta framkom från såväl observationer, medarbetare och från ägaren. Det finns ett 

helhetstänk som ter sig fungera stärkande för kulturen. Kulturen beskrevs som något som “sitter 

i väggarna” vilket sannolikt har att göra med de tydliga artefakter som finns samt de värderingar 

som beskrevs. Med andra ord är kulturen relaterad till arbetsplatsen och verksamheten, och 

någonting som medlemmarna verkar anamma när de blir en del av verksamheten. 

Medlemmarna verkar inte ha skapat kulturen på arbetsplatsen, utan kulturen har snarare 

påverkat medlemmarna att ta till ett specifikt tankesätt på arbetsplatsen för att fortsätta föra 

vidare idén bakom HeraHub.   
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5.2. Technosite   
Även på Technosite ansåg majoriteten av respondenterna att det finns en kultur. Som nämnt 

beskrev respondenterna kulturen bland annat som familjär, avslappnad och prestigelös. 

Kulturen beskrivs således med olika värderingar och värdeord som präglar respondenterna 

själva, men det är inte uttalade värderingar som finns på arbetsplatsen från grunden. Det verkar 

följaktligen vara något som har byggts upp av de individer som arbetar på arbetsplatsen. Detta 

speglas bland annat i de två gemenskaperna som finns på de två våningsplanen på Technosite 

som observerades men också beskrevs av respondenterna. Tanken är inte att det ska vara någon 

skillnad mellan de olika våningarna men det infinner sig en skiljaktig känsla, vilket i sin tur ger 

en indikation på att stämningen och känslan på arbetsplatsen sitter i människorna mer än i 

lokalen eller i varumärket i sig. Utifrån de observationer som gjordes upplevdes arbetsplatsen 

vara anpassad för många olika företag, personer och branscher. Den kultur som beskrevs skulle 

således kunna vara känslig för personalomsättning eftersom den inte ”sitter i väggarna” på 

samma sätt som beskrivet på HeraHub. Skulle individerna på arbetsplatsen bytas ut är det troligt 

att kulturen också skulle förändras.   

 

5.3. Gemenskap  
På respektive arbetsplats finns det som nämnt en gemenskap. Dock framkom det tydliga 

skillnader i de gemenskaper som observerades och beskrevs. Gemenskapen på HeraHub präglas 

av de gemensamma aktiviteter som är en del av verksamheten i sig. Även om det framkom att 

vissa respondenter ansåg sig fått nya vänskaper som sträcker sig utanför HeraHub, är det tydligt 

att den huvudsakliga interaktionen sker på jobbrelaterade grunder. På Technosite däremot är 

gemenskapen som observerades och beskrevs mer kamratlig och är i mycket större utsträckning 

en gemenskap som även finns utanför arbetsplatsen. Gemenskapen har blivit en stor del av 

kulturen på Technosite då verksamheten i sig inte har en intention att forma någon specifik 

kultur. Det är som nämnt snarare något som har byggts upp av individerna på arbetsplatsen och 

är därför även till stor del baserat på interaktioner snarare än verksamheten. Med andra ord har 

verksamheternas uppbyggnad inte bara präglat den kultur som finns på respektive arbetsplats, 

utan även de gemenskaper som formats och vad de har för betydelse för arbetsplatserna. Den 

definition av gemenskap som använts genomgående trycker på positiv samhörighet och 

interaktion. Detta är någonting som har identifierats och definitionen anses stärkas av studiens 

resultat.  
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5.4. Framträdande faktorer för företagskultur   
Som tidigare nämnt har företagskultur i denna uppsats definierats som en gemenskap uppbyggd 

av värderingar, normer, artefakter, grundläggande antaganden, hjältar och ritualer. De faktorer 

som undersökts har i grunden varit anpassade för organisationer, men baserat på studien 

framkommer det även att det till viss del går att applicera på coworking spaces. Vissa faktorer 

har visat sig vara svåra att särskilja när coworking spaces undersökts. Som nämnt har därför 

värderingar, normer och grundläggande antaganden slagits ihop till begreppet 

”värderingskultur”. Därför skulle en mer passande benämning på den kultur som skildrats på 

Technosite och HeraHub vara “coworking-kultur”. De faktorer som främst återfunnits i den 

kultur som identifierats är hjältar, stora delar av värderingskultur samt delar av artefakter.  

 

5.4.1. Hjältar   
Samtliga respondenter på HeraHub lyfte fram ägaren som en nyckelperson. Precis på det sätt 

Deal och Kennedy (1985) beskriver vad en hjälte är lyfte medlemmarna ägaren när de beskrev 

hennes personlighet och kvaliteter. Baserat på sättet respondenterna talade om henne är det 

tydligt att det är en person alla ser upp till. När det gäller Technosite finns det som nämnt också 

nyckelpersoner som är viktiga för arbetsplatsen och där har främst en av receptionisterna lyfts. 

Denna person beskrevs ha en viktig roll rent praktiskt, men också ur ett socialt perspektiv för 

trivsamheten och gemenskapen. Däremot är en av huvuduppgifterna för en hjälte att göra 

framgång till något uppnåeligt och att vara en förebild (Deal & Kennedy 1985). Detta stämmer 

inte överens med den roll receptionisten har på Technosite. Däremot kan receptionisten delvis 

ses som en hjälte genom att symbolisera företaget utåt, bevara det som gör företaget speciellt 

samt sätta upp prestationsnormer och motivera de anställda. Det framgår följaktligen att det 

finns viktiga personer på båda arbetsplatserna som har stor påverkan på såväl logistik som 

gemenskap och sammanhållning, men för att ge dem en gemensam benämning passar 

nyckelperson bättre än hjälte. Detta då båda individerna är viktiga för verksamheterna i sig men 

också för den sociala sammanhållningen.   

 

5.4.2. Värderingskultur 
Gemensamma värderingar genomsyrar ofta verksamheter och skapar någon typ av 

identitetskänsla (Deal & Kennedy 1985). Vad gäller arbetsplatserna i den här studien skiljer sig 

den aspekten mellan dem. På HeraHub finns det uttalade värderingar som är en stor del av 

verksamheten och är dess kärna i enlighet med Hofstede (1991).  
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Värderingarna som finns på HeraHub är inte uttalade i den bemärkelsen att de är nedskrivna 

eller uppsatta på väggen. De har nog snarare indirekt blivit uttalade i och med sättet ägaren 

bedriver verksamheten.   

 

Att värderingar ska hjälpa medlemmar i situationer och att det ska skapa någon typ av 

målkongruens är något som belyses av både Schein (2017) samt Deal och Kennedy (1985). På 

Technosite framgick det av empirin att det inte riktigt finns några uttalade gemensamma 

värderingar. Resultatet indikerade även att identitetskänslan är starkare på HeraHub än 

Technosite. Detta då det på HeraHub kan finnas ett större intresse att skapa ett likasinnat 

tankesätt bland företagen, bland annat med hjälp av värderingar.  Det framgick dock att det 

finns vissa gemensamma värderingar även på Technosite, men de är inte uttalade på samma 

sätt. Samtliga respondenter uttryckte att gemenskapen på arbetsplatsen är något som värderas 

och underhålls. Att det finns en kontrast gällande värderingarnas roll på respektive arbetsplats 

kan återigen ha att göra med verksamheternas utformning. På HeraHub är samarbete och 

gemensamma jobbrelaterade aktiviteter en del av själva verksamheten medan det på Technosite 

snarare handlar om att hitta en kontorsplats att arbeta på där det samtidigt finns en social kontext 

att ta del av. Fokuset ligger med andra ord inte på företagandet i sig på samma sätt som det gör 

på HeraHub, vilket kan vara förklaringen till att verksamheterna skiljer sig så mycket åt vad 

gäller värderingar och deras betydelse.   

 

Vad gäller normer på arbetsplatserna menade majoriteten av respondenterna att det inte finns 

några riktiga normer, det vill säga önskvärda beteenden i specifika situationer (Schein 2017; 

Bang 1999). Gällande beteendenormer framförde respondenterna främst att det är sunt förnuft 

enligt samhällsnormer som ska följas. Som nämnt finns det inte heller någon tydlig klädkod på 

någon av arbetsplatserna. Med detta sagt är normer till synes ingenting som framkom vara av 

större betydelse för de kulturer som identifierats.  

 

5.4.3. Artefakter  
De två arbetsplatserna som undersökts har visat på att det finns olika artefakter och symboler 

som kännetecknar organisationen och syns utifrån i enlighet med Schein (2017). På HeraHub 

är det som utmärker sig mest arbetsplatsens utformning. Det framgick av empirin att ägarens 

tanke bakom utformningen är att varumärket ska speglas i lokalerna och att stämningen ska 

vara spainspirerad.  
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Det är i enlighet med Hofstede (1991) som menar att symboler är en viktig del av kulturen som 

ska kännas igen på arbetsplatsen. På Technosite däremot är tanken bakom utformningen av 

arbetsplatsen att det ska se ut som ett typiskt kontor. Sätts de två arbetsplatserna mot varandra 

är det påtagligt att det på HeraHub finns en tydligare vision kring vad som ska känneteckna 

arbetsplatsen medan det på Technosite snarare verkar vara någonting som har växt med tiden 

och de personer som arbetar där. En annan tydlig skillnad mellan arbetsplatserna är i vilka 

utrymmen respondenterna arbetar. På HeraHub är det enbart några enstaka individer som 

arbetar i egna rum. Resten av medlemmarna arbetar i de gemensamma utrymmen som finns. På 

Technosite däremot har alla sina egna rum och sedan används de gemensamma utrymmena för 

socialt umgänge. Den här skillnaden kan vara en faktor som påverkar varför den gemenskap 

som finns på Technosite är mer vänskaplig än den på HeraHub där arbetsrelaterade relationer 

är i fokus. De gemensamma ytorna på Technosite är skapade i ett socialt syfte. Individerna 

vistas där för att komma ifrån sitt arbete och diskuterar gärna ämnen som inte är 

arbetsrelaterade. På Herahub däremot används de gemensamma ytorna främst för arbete vilket 

då inte blir en fristad från arbetet i samma utsträckning. Därför blir arbetsplatsens utformning 

något som också påverkar vilken typ av relationer som skapas.   

  

Jargong, språk samt klädkod är annat som undersökts och ofta ses som delar av artefakter. Detta 

är ingenting som framkom tydligt på någon av arbetsplatserna, även om det till viss del 

uppfattades vara en jargong av skämtsam karaktär på Technosite. Inte heller uppmärksammades 

någon specifik klädkod. Dessa delar av artefakter framstår således inte vara av en större vikt för 

kulturen. Däremot skulle det faktum att det inte finns någon tydlig klädkod kunna vara en del 

av kulturens utformning, genom att skapa en avslappnad stämning. I denna studie framkom 

dock att respondenterna klär sig efter sina egna branscher och baserat på om de exempelvis ska 

möta kunder under dagen, samt enligt personliga preferenser. Det tycks således inte finnas 

någon vision från coworking spacen att styra eller skapa en känsla på arbetsplatserna genom att 

inte ha en klädkod. Det är snarare utformningen av lokaler och hur dessa är inredda som belysts 

vara av betydelse gällande artefakter.   

 

5.4.4. Ritualer  
Det finns en tydlig kontrast i vilka typer av aktiviteter det fokuseras på respektive arbetsplats. 

På HeraHub är de främst arbetsrelaterade och företagandet en stor del av gemenskapen medan 

fokuset på Technosite snarare handlar om att skapa sociala relationer.  
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Detta kan återigen ha att göra med olikheterna i verksamheterna och vad målet med respektive 

arbetsplats faktiskt är. I och med att HeraHub handlar om att få kvinnligt företagande att växa 

faller det sig antagligen naturligt att de interaktioner medlemmarna har med varandra också är 

relaterade till arbetsplatsens huvudsyfte. Detta är en skillnad mot Technosite där gemenskapen 

främst uppstått genom att eftersträva en social samhörighet. Därför är de gemensamma 

aktiviteterna på arbetsplatserna av olika natur. Däremot beskrev respondenterna inte att 

rutinerna har någon typ av roll att skapa ordning eller förändra beteenden, och inte heller 

påverka det dagliga beteendemönstret som beskrivs i teorin (Deal & Kennedy 1985). De rutiner 

som diskuterades har till störst del handlat om de aktiviteter som genomförs, och därför snarare 

bidragit till samhörighetskänsla än struktur. Bortsett från en respondent, framkom det inte en 

avsaknad av tidsbaserade rutiner, såsom tidsbestämda raster. 

  

5.5. Mot en ny teoretisk modell   
Det framkom således att vissa delar av forskningen om företagskultur är av stor vikt och 

applicerbar även på coworking spaces, samtidigt som vissa av de variabler som undersökts inte 

framgått vara av lika stor betydelse för den kultur som identifierats. Det som visade sig ha minst 

betydelse enligt studien är dels en liten del av värderingskultur, ytliga normer, såsom en 

gemensam klädkod eller andra utseendenormer, samt delar av artefakter och rutiner. De 

gemensamma aktiviteterna samt luncher med mera, beskrivs som viktiga i den bemärkelsen att 

de bidrar till gemenskap. Däremot visade inte rutinerna i sig vara av större vikt för att skapa 

struktur eller ordning, såsom rutiner annars kan ha som avsikt att göra. En anledning till att 

rutinerna inte behövs för struktur kan vara för att företagen har sina egna planeringar och 

scheman att förhålla sig till. Företagen får den typen av struktur ändå, och behöver därför inte 

få den från coworking spacet. En anledning till att klädkod inte ansågs vara en viktig norm eller 

artefakt kan vara på grund av att företagarna inte representerar coworking spacet och därför inte 

har någon avsikt att vara enhetlig med varumärket. Detta skulle även kunna vara en anledning 

att det inte identifierats ett tydligt språk eller jargong.  

 

För att återgå till den benämning av coworking-kultur som nämns i analysen, skulle en 

uppdaterad version av kulturteori vara möjlig att forma baserat på de variabler som framgått 

vara viktiga. I denna modell är gemenskap en stor del, hjältar benämns som nyckelpersoner, 

artefakter döps om till lokalens utformning och design, samt värderingskultur. Detta är de 

variabler som i denna studie identifierats som allra viktigast för coworking-kulturen.  
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Finns det en gemenskap ter det sig samtidigt finnas någon typ av kultur på arbetsplatsen. Hur 

denna kultur formas beror sedan på hur ovannämnda faktorer verkar och samverkar. 

Värderingskultur, arbetsplatsens layout och design samt nyckelpersoner påverkar till vilken 

grad gemenskapen utvecklas till en coworking-kultur. Om ledningen bakom coworking spacet 

aktivt arbetar med faktorerna kan coworking-kulturen stärkas ytterligare. Coworking-kultur 

förstärker i sin tur den gemenskap som finns. Figur 3 nedan är ett förslag baserat på empirin. 

Modellen som är framtagen baseras på två coworking spaces med 17 intervjuer och 

observationer som grund. Detta medför att det finns grund att tro att modellen är av relevans 

för studieobjekten. Däremot behöver fler och mer djupgående studier göras för att säkerställa 

att resultatet är generaliserbart.   

 

 
   

Figur 3. Coworking-kulturen och dess faktorer  

  

Som tidigare nämnt är företagskultur en viktig del av organisationer (Alvesson & Berg 1992; 

Bang 1999; Schein 2017). En stark företagskultur kan hjälpa människor att göra bättre ifrån sig 

på jobbet men den kan också användas som ett verktyg till att styra beteende (Deal & Kennedy 

1985). Enligt studien finns det skillnader i hur de olika faktorerna som bidrar till coworking-

kulturen används. På HeraHub finns det en uttalad och tydlig nyckelperson som driver 

verksamheten och idéerna bakom den.  
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Hon har också utformat och designat lokalen på ett sätt som understryker varumärket och dess 

betydelse. Dessutom förmedlar hon tydligt vikten av kvinnligt företagande och har i och med 

sättet att marknadsföra HeraHub på också skapat värderingar. Kulturfaktorerna används för att 

styra verksamheten och dess medlemmar i en gemensam riktning, likt den roll företagskulturen 

har i en organisation. På Technosite däremot används inte faktorerna som bidrar till coworking-

kulturen för att aktivt styra verksamheten i någon riktning. Det är snarare en arbetsplats som 

erbjuder gemenskap och en social samhörighet. Det går således att använda kultur på en 

arbetsplats för att styra verksamheten i en riktning likt en organisation. Det är även möjligt att 

skapa en bra arbetsmiljö utan att sträva mot att exempelvis inredning och värderingar går hand 

i hand likt en traditionell företagskultur. Vilken strategi som är bäst beror på målet med 

arbetsplatsen och hur verksamheten är tänkt att drivas.   
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6. Slutsats  
Forskningsfrågan som önskade besvaras lyder: Hur ser gemenskapen ut på coworking spaces 

och har den drag som liknar en företagskultur?   

  

Det framkom av studien att det finns en gemenskap på respektive coworking space, även om 

den till viss del har växt fram av olika syften. På HeraHub präglas gemenskapen av de 

gemensamma aktiviteter som är en del av verksamheten. På Technosite däremot är 

gemenskapen mer kamratlig och i större utsträckning en gemenskap som finns utanför 

arbetsplatsen. Även om det finns skillnader i hur gemenskapen speglar sig, är en stor likhet att 

gemenskapen är en central del av båda arbetsplatserna och i den kultur som uppenbarat sig. En 

annan likhet gällande gemenskap är att en känsla av positiv samhörighet har identifierats och 

interaktionerna som påvisats har gynnat alla inblandade parter. Med detta sagt tycks den 

framtagna definitionen för gemenskap hålla.  

 

De faktorer som undersöktes var som nämnt artefakter, värderingar, grundläggande antaganden, 

normer, ritualer och hjältar. Alla faktorer som undersöktes har till viss del återfunnits på 

arbetsplatserna. Vissa faktorer och delar av faktorer framkom starkare än andra. De viktigaste 

faktorerna som framkom av studien är hjältar, stora delar av värderingskultur samt delar av 

artefakter.   

  

Det går att argumentera för att kulturerna som identifierades kan likställas med företagskultur 

då det inte finns några exakta mått på hur många faktorer som måste finnas eller till vilken grad. 

Däremot anser författarna att en bättre benämning på den kultur som identifierades skulle kunna 

vara coworking-kultur då det ändå fanns vissa skillnader från den traditionella företagskulturen. 

Denna modell baseras på de faktorer, och delar av faktorer, som visat sig markant för den kultur 

som identifierats. Gemenskap ter sig vara en stor anledning till att någon typ av kultur uppstår 

och sedan utformas denna kultur baserat på: nyckelpersoner, värderingskultur samt lokalens 

utformning och design. Det skulle dock behövas ytterligare studier för att kunna bekräfta att de 

faktorer som identifierades faktiskt är av störst vikt. Modellen som togs fram beskriver en 

relation mellan gemenskap och coworking-kultur. Om det byggs upp en stark kultur med hjälp 

av nyckelpersoner, värderingskultur samt lokalens utformning och design innebär detta i sin tur 

att gemenskapen blir stark.   
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En stor anledning till att coworking spaces finns och att coworking-kultur är viktigt är som 

tidigare nämnt av önskan att tillhöra ett socialt sammanhang och en gemenskap. En coworking-

kultur påverkar gemenskapen vilket resulterar i attraktivare arbetsplatser i och med en positiv 

känsla av samhörighet. Om coworking spaces utnyttjar och använder de olika faktorer som 

påverkar coworking-kulturen, och i sin tur gemenskapen, borde detta leda till att arbetsplatserna 

blir ännu attraktivare. Detta är inte bara en effekt som gynnar den sociala samhörigheten utan 

borde även gynna produktiviteten för företagen. Som nämnt är företagskultur en gemensam 

faktor för många framgångsrika företag och det finns anledning att tro att detsamma gäller 

coworking-kultur på coworking spaces. En stark coworking-kultur innebär således stora 

fördelar både för trivsamheten men även för hur företagen kan skapa framgång.   
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7. Studiens begränsningar  
Studien är av jämförande karaktär och hade med fördel baserats på fler studieobjekt. Som 

nämndes under 5.5 hade resultatet säkerställts ytterligare och blivit mer generaliserbart om fler 

objekt hade tagits i beaktning. Det finns många olika typer av coworking spaces med olika 

karaktär och utformning och det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om andra 

coworking spaces hade undersökt. De studieobjekt som studerades är dock utvalda på grund av 

dess olikheter för att ändå kunna identifiera likheter som återkommer trots olika utformning. 

Som med all metod finns det dessutom vissa begränsningar vilka diskuteras under 3.6.  
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8. Framtida forskning  
Den modell för coworking-kultur som tagits fram är som nämnt endast baserat på en 

undersökning av två olika coworking spaces. Det vore av intresse att både undersöka ett större 

antal arbetsplatser men även olika typer av arbetsplatser, för att se om de faktorer som i denna 

studie framkommit som starka, bekräftas vid upprepade undersökningar. Det skulle även vara 

intressant att se om det är ytterligare, alternativt andra, faktorer som framkommer som viktiga 

om undersökningen baseras på en annan definition av företagskultur. Dessutom vore det 

spännande att testa modellen på en internationell marknad. Det har framkommit i resultatet att 

mycket av beteendenormerna är baserade på samhällsnormer, vilket i denna studie syftat på det 

svenska samhället. I och med detta vore det relevant att se om resultatet blivit annorlunda om 

studien gjorts i ett annat land.  Det behövs således flera olika typer av undersökningar gjorda 

på ett större antal arbetsplatser för att modellen för coworking-kultur som framtagits ska kunna 

bli en vedertagen modell.   
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 Appendix 1: Intervjuguide 

• Presentera oss och våran uppsats 

Intro 

• Berätta kort om ditt företag  

• Hur länge har du suttit på företagshotellet? 

• Hur trivs du? 

 

Artefakter och symboler 

• Hur upplever du utseendet/layouten av arbetsplatsen? 

o Fördelar och nackdelar med utformningen av lokalen?  

• Finns det någon typ av norm för hur man ska se ut eller klä sig?  

o Är allting accepterat? 

• Upplever du att det finns en speciell jargong eller typ av språk som används på 

arbetsplatsen? 

• Finns det någonting annat utöver tex kläder och språk som du anser är karaktäristiskt 

för arbetsplatsen 

 

Värderingar 

• Upplever du att de företag som sitter här jobbar mot samma riktning på något sätt? 

o Finns det några gemensamma mål eller visioner tex?  

• Skulle du säga att ni har outtalade regler för hur man ska bete sig mot varandra eller 

hantera olika situationer? 

• Har ni dessutom några formella gemensamma regler? 

o Köksrutiner? Städning? Plocka ur diskmaskin osv? 

• Upplever du att ni har gemensamma värderingar? 

o På vilket sätt är de synliga/internaliserade? 

 

Grundläggande antaganden  

• Man kanske inte behöver ställa frågor direkt på detta utan försöka ställa följdfrågor på 

värderingar (elr ritualer?) för att försöka få en inblick i om det finns standardiserade 

rutiner/automatiskt agerande. Försöka ta reda på om det finns gemensamma djupare 

och känslokopplade värderingar 

• processer/tankesätt/agerande som är reflexmässiga och automatiserade  
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Hjältar/förebilder 

• Uppfattar du att det finns någon du ser upp till kopplat till Technosite/Herabub? 

• Eller finns det någon som inspirerar dig?  

o Vilken roll har den personen? 

o Vad kan personen påverka? 

o Upplevs personen relevant för gemenskapen? 

 

Ritualer  

• Har ni några specifika aktiviteter eller återkommande rutiner ni gör gemensamt? 

o tex fikaraster, möten, fester, evenemang, afterwork  

o Vem anordnar detta?  

• Vad anser du om de återkommande aktiviteterna eller rutinerna ni har gemensamt?  

• Om du fick välja, hade du önskat flera gemensamma aktiviteter/rutiner eller färre? 

 

Gemenskap/kultur 

• Har du fått nya vänner sedan du började jobba här? 

• Känns relationerna personliga och privata eller är det främst på en arbetsmässig nivå? 

• Var det lätt att bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen? På vilket sätt? 

• Skulle du säga att ni utvecklat en gemensam kultur på företagshotellet? 

o På vilket sätt? 

Avslut 

• Har jag missat att fråga dig något som du anser vara viktigt? 

• Är det okej att vi eventuellt skickar någon följdfråga på mail?  
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Appendix 2: Intervjuguide 2. Intervju med ansvarig person  
• Presentera oss och våran uppsats 

Intro 

• Berätta kort om Herahub/Technosite  

o Finns konceptet på fler platser? 

o Vem är grundaren/står bakom idén?  

• Hur många sitter hos er?  

• Hur kommer det sig att folk söker sig till er? 

• Hur får de reda på ert koncept?  

• Berätta om din roll 

o följdfrågor på förebilder/målbilder/påverkan på andra  

• Hur länge har du arbetat på företagshotellet/hur länge har det funnits?  

• Hur trivs du? 

 

Artefakter och symboler 

• Hur var tanken bakom lokalen/layouten?  

o Hur vill du att den ska uppfattas 

o Hur kom designen till?  

• Finns det någonting som du anser är karaktäristiskt för arbetsplatsen? 

 

Norm 

• Upplever du att det finns någon norm för hur man ska vara, se ut, klä sig etc.?  

o Om JA→ är det något som växt fram naturligt eller något som aktivt skapats? 

 

Värderingar 

• Finns det någon tanke bakom vilka företag som får sitta här? 

o om ja, baserat på vad? 

• Upplever du att det finns gemensamma värderingar? 

o Om JA→ hur uppkommer dem? 

• Jobbar ni på något sätt aktivt mot gemensamma värderingar? 

o Förklara gärna hur det visar sig? 

• Vilka formella och informella regler finns 

 


