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Abstract
Today there is a demand among expanding companies to establish themselves in larger cities
as Stockholm, for example, to take the next step in developing their product or service or try
new markets. But in many of these cities, the offering of offices, premises and
accommodation is very limited. Partially in the view of pricing, but also in the perspective of
total supply to the market. As this should create an unmet demand for accommodation and
premises, the business idea to create a combination of coworking and coliving arose. The
concept aims to bring together development-oriented companies from similar industries under
one roof. The reason behind this is to create a community among the tenants but also synergy
in the form of product and service development since they can learn and develop with each
other in the same branch.
To establish this business idea there are regulations regarding rental of apartments, offices
and premises to be considered before launching the concept. Law regulations exist but it also
has to exist an actual demand in the market for this precise concept. The purpose of this essay
is to present important parts to include in a potential rental agreement and to analyze if there
is a market demand for this concept based on interviews with potential customers and branch
organizations. But also, what difficulties the concept might face, how this concept could
improve the impact the real estate sector has on the environment and how to handle and
improve the municipal process in these regards.
The market hearing that was performed for this paper indicates that there is a demand for this
type of concept, which is in line with the perception of the interviewed branch organizations.
For expanding companies, the opportunity to combine accommodation with non-residential
premises in a flexible solution is attractive and convenient. In order to implement the concept,
the interviewees agree that the sectors you want as a customer base must be carefully selected
to achieve the benefits of cluster-based premises and housing.
Regarding environmental improvements, all interviewees agree that the concept is a step in
the right direction since the business idea is targeting already existing buildings with
permission for mixed-use between accommodation and non-residential premises. In
interviews with branch organizations, there was a common view that the municipal process
should be simplified in order to become more effective, rapid and more responsive to new
solutions like this one within the real estate sector.
The results from studies of the law show that, among other things, the lease must clearly state
the level of rent and the length of the contract if it is limited in time. It should also divide the
practical responsibilities between the tenant and the landlord among other formal provisions.
A good solution for the rental agreement is to combine a standard contract from the
organization Fastighetsägarna regarding the practical matters and set up the other parts of the
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agreement with inspiration from agreements already existing on the market for residentials
and non-residential premises.
As a conclusion there is market interest for the business idea according to the interviews, and
the business idea is very much in line with the improvements that must be made within the
real estate sector with regard to the environment. Furthermore, the lease has certain
mandatory parts, but in addition, there is freedom for own regulations. Also, when choosing
the customer base, it is important for the concept to pay attention to finding suitable industries
and companies to create community and synergy effects. According to some of the
interviewees, the municipal work with detailed development plans should be improved to
become more smooth and flexible.
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Sammanfattning
Det finns en efterfrågan bland expanderande och utvecklingsorienterade företag att etablera
sig i innovationstäta städer såsom Stockholm för att exempelvis ta nästa steg i att utveckla sin
produkt eller tjänst, eller för att prova nya marknader. Men i många av dessa städer är utbudet
av kontor, lokaler och boende begränsat. Delvis på grund av prisnivåerna, men också sett till
det totala utbudet på marknaden. Detta torde skapa en efterfrågan på både lokaler och boende
vilket är anledningen till att affärsidén att kombinera dessa har uppstått. Konceptet vill samla
utvecklingsorienterade företag från liknande branscher under ett och samma tak. Anledning
till detta är att bilda community inom byggnaden, men även torde detta skapa synergieffekter
som kan leda till produkt- och serviceutveckling eftersom man kan lära från, och dra nytta av
varandra.
För att kunna etablera denna affärsidé om uthyrning av en kombination av lokal och boende
finns det olika lagar att ta hänsyn till. Det måste även finnas en faktisk efterfrågan på
marknaden för det tänkta konceptet. Syftet med uppsatsen är därför att presentera viktiga
delar att inkludera i ett potentiellt hyresavtal för affärsidén och analysera om det finns ett
marknadsintresse för konceptet baserat på intervjuer med potentiella kunder och
branschorganisationer inom fastighetssektorn. Men även försöka reda ut vilka svårigheter
man skulle kunna tänkas möta, huruvida detta koncept kan vara ett steg i rätt riktning för
förbättring av fastighetssektorn ur ett hållbarhetsperspektiv samt hur man ska hantera och
förbättra den kommunala processen för detaljplaner i ärenden för fastighetsutveckling.
Marknadsundersökningen bland potentiella hyresgäster vittnar om att det finns efterfrågan för
denna affärsidé, vilket är i linje med vad de intervjuade branschorganisationerna ansåg. För
expanderande företag är möjligheten att i en flexibel lösning kombinera boende med lokaler
attraktiv. För att genomföra konceptet är de intervjuade överens om att branscher man vill ha
som kundbas måste väljas med noggrannhet för att uppnå fördelarna med klusterbaserade
lokaler och boenden.
När det gäller miljöförbättringarna var samtliga intervjuade överens om att konceptet är ett
steg i rätt riktning bland annat för man vill använda redan befintliga byggnader som tillåter
blandad användning av bostäder och lokaler. I intervjuer med branschorganisationerna fanns
det en gemensam åsikt om att den kommunala processen bör förenklas för att bli effektivare,
snabbare och mer lyhörd för nya lösningar likt denna inom fastighetssektorn.
Resultaten från studier av lagen visar att hyresavtalet tydligt måste redovisa hyresnivån och
längden på avtalet, om det är tidsbegränsat och det ska även fördela det praktiska ansvaret
mellan hyresgäst och hyresvärd tillsammans med andra formella bestämmelser. En bra
lösning för det formella hyresavtalet är att kombinera ett standardavtal från organisationen
Fastighetsägarna för de praktiska delarna och anpassa de övriga delarna med inspiration från
redan befintliga hyresavtal för boende och lokaler av liknande koncept.
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Slutsatsen är att det finns ett marknadsintresse för affärsidén baserat på de genomförda
intervjuerna och att detta koncept ligger mycket i linje med de förbättringar inom
fastighetssektorn som måste ske med hänsyn till miljön. Hyresavtal har vissa obligatoriska
delar men utöver dessa finns frihet för egna bestämmelser. Man bör även lägga stor vikt vid
att hitta lämpliga branscher och företag som kundbas för att skapa community och
synergieffekter. Enligt några av de intervjuade bör arbetet med detaljplaner bli smidigare och
mer flexibelt.
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Förkortningar
Lagar
HL – Hyreslagen
JB – Jordabalken
PBL – Plan- och bygglagen

Övrigt
BBR – Boverket byggregler
Coworkingoperatör – den person eller företag som bedriver coworkingverksamhet
PropTech – Property technology
Prop. – Proposition
RBD – Rättsfall från bostadsdomstolen
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1. Inledning
“Revolutionise your workspace”
Citatet ovan är hämtat från företaget WeWork som i mångt och mycket bidragit till en enorm
revolution inom kontorslösningar och vad man idag definierar som arbetsplats och kontor.
Deras affärsidé bygger på att ha flexibla och tillgängliga kontorslösningar för allt från enstaka
personer till hela företag via en abonnemangslösning. WeWork har startat en rörelse som
medfört en omfattande utveckling för kontorslösningar som lett till fler alternativa idéer vilket
detta arbete delvis kommer behandla.

1.1 Bakgrund
Möjligheten för företag att erbjuda sina anställda en attraktiv arbetsmiljö ges idag i form av en
rad olika lösningar. Det finns mer klassiska lokallösningar för exempelvis kontor och
verksamhetslokaler där en hyresgäst hyr en egen separat och bestämd yta. Dagens samhällen
strävar mot att bli mer hållbara samtidigt som företag vill vara mer flexibla och kunna agera
på flera platser utan att vara låsta till en specifik lokal. Som resultat av detta har marknader
för coworking och coliving uppstått som innebär delade arbetsplatser och boenden och som
erbjuder flexibilitet, tillgänglighet och möjlighet för fler företag och personer att hitta lösning
på lokal- och/eller boendefrågan. Hur vore det att kombinera dessa två idéer under ett och
samma tak? Att skapa ett branschgemensamt kluster av verksamheter som man erbjuder
lokaler för att bedriva verksamheten i, samtidigt som boendemöjligheter även erbjuds för
personal, pendlande personal eller projektanställda. En smidig lösning för företag i
utvecklingsfas som söker att expandera verksamheten, eller för företag i
projektgenomföringsfas. Samtidigt kan potentiellt produkt- och tjänsteutveckling uppstå från
synergieffekterna av att kombinera branschgemensamma verksamheter. Detaljplanelagda
områden för denna typ av koncept existerar idag, men detaljplanearbetet lämnar fortfarande
mycket att önska när det kommer till effektivitet. Som nytt koncept finns det inte några
upprättade hyresavtal för denna typ av lösning vilket detta arbete ska utreda delar av
tillsammans med en undersökning av marknadsintresset och detaljplanearbetets
förbättringsmöjligheter.
Historiskt sett har arbetsplatser till stor del bestått av separata och individuella kontorsrum,
för att småningom på 50-talet börja utvecklas mot vad man idag kallar för öppna
kontorslandskap. Ett av de första exemplen på detta skapades i Stockholm på 50-talet i de nya
kontoren för Stockholms Fastighetskontor där man flyttade in 1964. Man valde att prova en
form av öppet kontorslandskap som till stor del liknar va man idag kallar kontorslandskap.
Teorin var att det skulle resultera i en mer effektiv arbetsmiljö som skulle vara lättöverskådlig
för chefer samtidigt som kunskapsspridning mellan kollegor och avdelningar skulle te sig mer
naturlig. Men vid denna tidpunkt var varken byggnaderna eller inredningen anpassad till den
tänkta kontorsmiljön vilket gav ett bakslag för idén. Rent fysiskt tog sig detta uttryck i
exempelvis låg temperatur på kontoren, ineffektivt utnyttjande av ytor, svårt att upprätta bra
belysning och lämplig akustik. (Hufvudstaden, 2018)
På 90-talet skapas ”flexkontoret” som bygger på fri placering och mobila enheter vilket
underlättades kraftigt i och med utvecklingen av informationsteknologin som gjorde entré
under samma tid. (Hufvudstaden, 2018) Idag har konceptet vidareutvecklats till moderna
kontor som fortfarande utgår från flexkontor, men utformningen och utförandet har förfinats
och anpassats ännu mer till dagens efterfrågan på arbetsplatser, teknik och byggnader. Det
10

ledde till att konceptet flexkontor hade en väldigt god inverkan på de som arbetade i den
miljön. Så pass att flexkontor utgjorde den kategori med högst arbetstillfredsställelse. (Bodin
Danielsson, 2010)
Idag handlar kontorslandskap ofta om att effektivisera ytanvändning och minska
hyresutgifterna. I en frågeundersökning gjord av Stockholms universitetet var den
gemensamma uppfattningen att kontorslandskap inte är det mest effektiva alternativet för
deras koncentrationsförmåga. Samtidigt kan det vara en bra lösning för arbetsplatser och
företag som är i behov av mycket direkt kommunikation. (Fernholm, Ann, 2013)
En släkting till konceptet flexkontor som möjligen är mer internationellt känt är ”coworking
space”. Idén bygger i grund och botten på att flera verksamheter (både enstaka personer i
form av egen firma eller företag) har en och samma gemensamma yta för att lösa sina
arbetsuppgifter på. Platserna är inte bestämda och alla har möjlighet att byta sin plats efter
aktivitet och tycke. Istället för hyra betalar kunden ett medlemskap som kan medföra olika
nivåer av kringtjänster och olika varianter av arbetsplats (exempelvis ett eget skrivbord för en
person, eller flera separata rum för ett större företag). Konceptet coworking medför
möjligheten för utvecklingsorienterade företag att behålla flexibilitet i sina lokalavtal vilket är
en stor frihet då utvecklingen av verksamheten är i fokus. Utöver detta medför coworking
gemenskap bland medlemmarna och det leder till ett bra klimat för nätverkande och
skapandet av nya relationer. (Pinto, 2018)
I Stockholms länsstyrelsens rapport ”Läget i länet 2019” konstaterade man att de allra flesta
kommuner i Stockholms län bedömer att dagens underskott av bostäder kommer kvarstå om
tre år. (Länsstyrelsen, 2019) Detta är problematisk för företag som vill ta sig in på nya
marknader då dess anställda inte kan förses med boende.
Ett högst relevant ämne inom nästan alla områden i dagens samhälle är hållbarhet och
klimatpåverkan. Det är aktuellt från enskild person upp till internationell nivå, alla har ett
ansvar att fatta de mest medvetna och ansvarsfulla besluten tillgängliga. Detta ställer krav på
hur företag agerar i frågan, men även vilka ekonomiska beslut som fattas och vilken påverkan
de har. Fastighetssektorn stod 2018 för ca 40 procent av Sveriges totala energianvändning
vilket ger möjligheten till stora positiva resultat genom små förändringar.
(Energimyndigheten, 2019)
Eichholtz et al. (2010) konstaterade att en ökande efterfrågan på mer miljömässiga lokaler
bland hyresgäster uppstått under 2000-talet och i samband med det har även att utbudet ökat.
Det leder till att hållbarhet för upprättande (byggnationen, renovering), användning (hur man
nyttjar fastigheten/byggnaden) och avveckling av fastigheter idag är högst aktuellt då det är
en bransch med stor klimatpåverkan. Sverige har, enligt en miljömålsberedning från FN,
målsättning om klimatneutralitet till 2045 där byggbranschens miljöpåverkan ska minskas.
(Infrastrukturdepartementet, 2020) Detta kan till viss del regleras med hjälp av detaljplaner
och hur kommunen väljer att reglera markanvändningen. Detaljeringsgraden i en detaljplan
blir därför direkt relevant för markanvändning, närmare bestämt vilka avsikter kommunen har
med dess mark- och vattenområden.

1.2 Syfte
Arbetet syftar till att undersöka och redogöra för hur marknadsintresset ser ut för en ny lokaloch boendelösning (coworking och coliving) som kombinerar lokaler med boende (flexibel
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lokalanvändning) inom samma byggnad. Men också studera vilka delar inom juridiken,
detaljplaner och hållbarhet man bör ta hänsyn till vid upprättandet av konceptet.

1.3 Frågeställningar
-

Finns det efterfrågan på marknaden för en lokallösning som kombinerar coworking
och coliving? Vilka sårbarheter finns?
Vilka juridiska punkter/aspekter är viktiga vid upprättande av hyresavtal för en ny typ
av lokallösning som kombinerar coworking och coliving?
Hur ser möjligheterna/begräsningarna ut i detaljplaner för nya lokallösningar?
Hur kan man tillgodose god hållbarhet i utvecklingen av ett nytt lokalkoncept?

Frågeställningarna för arbetet kommer således försöka utreda om ett marknadsintresse finns
för kombinerad coworking med coliving. Vad som skulle vara viktigt att inkludera i ett
hyresavtal för en sådan lösning. Om den typen av lösning är i linje med rådande
hållbarhetsmål samt vad i detaljplaneprocessen som underlättar/försvårar för dessa typer av
idéer.
Med avstamp i detta har företagen NCM Development och Toolgate bidragit med idén till
detta arbete: att utreda en potentiell marknad för en affärsidé inom alternativ och flexibel
lokalanvändning genom att kombinera verksamhetslokaler med boende.

1.4 Metod
Detta arbete nyttjar en kvalitativ metod inkluderande litteratur- och lagtextstudier. Studie av
en faktisk affärsidé genomförs i form av fördjupad studie av juridiska- och
hållbarhetsaspekter tillsammans med en marknadsundersökning. Intervjuer genomförs för att
samla in material och data till marknadsundersökningen.

1.5 Nyckelord
Flexibel lokalanvändning, coworking, coliving, hållbarhet, lokalutnyttjande, lokalhyresavtal,
detaljplan, fastighetsutveckling

1.6 Arbetets struktur
Inledningsvis ger en kort bakgrund till ämnet som arbetet ska behandla, generellt om
coworking och coliving samt utvecklingen av kontor i allmänhet till vad det är idag. Därefter
redovisas en resultatdel som beskriver hållbarhet inom fastighetssektorn, legala ämnen från
hyreslagen och allmänt kring hyra av lokal. Vidare följer en genomgång av detaljplaner och
dess framställningsprocess samt några relevanta delar ur plan- och bygglagen. Därefter
presenteras affärsidén som detta arbete utgår från tillsammans med en introduktion av
företagen NCM Development och Toolgate som bidragit till arbetets inriktning. Vidare
presenteras genomförda intervjuer i ett separat avsnitt, intervju för intervju i syfte att redovisa
hur marknadsintresset ser ut och vad branschorganisationer och erfarna personer har för
tankar om dagens fastighetssektor. Avslutningsvis analyseras, diskuteras och sammanfattas
resultatet och frågeställningarna besvaras för att sedermera presentera slutsatser och
rekommendationer för fortsatta studier inom ämnet.
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2. Litteraturstudier
2.1Coworking och coliving
Coworking är en liknande lösning till kontorshotell som idag ligger i linje med hållbara
kontorslösningar, men utöver att bara erbjuda en arbetsplats innebär coworking även
möjligheten till gemenskap och nätverkande med andra hyresgäster. (Kuljanin, 2017). Idén
bygger på att man som hyresgäst ingår ett medlemskap med en coworkingoperatör vars
produkt är att erbjuda arbetsplatser men även kringtjänster och service såsom administrativa
tjänster, kök, konferensrum, Wi-Fi, olika ”nivåer” av arbetsplatser och medlemskap med
mera. Dessa olika nivåer av tjänster och service speglar sedermera hyresavgiften. (Rouse,
2011) En arbetsplats kan bestå av enbart tillgång till ett av dessa kontor medan andra
medlemskap kan handla om hela företag som vill hyra hela kontorslandskap vilket medför en
bredd i produkten. Vissa aktörer erbjuder lokala medlemskap medan vissa kan erbjuda ett
internationellt medlemskap vilket medför stor flexibilitet för hyresgästen. Coworking ses av
många som ett tillgängligt och flexibelt alternativ till de klassiska kontorslösningarna
eftersom alla inventarier och administrativa grundfunktioner redan finns, man behöver bara
teckna ett medlemskap och flytta in vilket tilltalar företag och enskilda personer.
Coliving kan definieras som ett samboende där man delar på vissa gemensamma faciliteter
såsom matrum, vardagsrum, hygienutrymmen men har ditt separata sovrum. (Olick, 2017)
Denna idé har idag börjat produceras i trångbodda storstäder såsom Stockholm. Lösningen
ska agera ett tillgängligt alternativ till klassiska bostads- och hyresrätter och erbjuda
möjligheten att bo centralt, i god standard till ett rimligt pris. Utöver de grundläggande
förutsättningarna är gemenskapen och tillhörigheten något som konceptet vill lyfta fram. Att
man bor tillsammans med andra personer, umgås och knyter nya kontakter. Men även viss
servicenivå såsom bilpool, mötesrum, lounger kan finnas tillgängligt. Wallenstam har nyligen
ingått avtal med företaget Colive att upprätta denna typ av boendeform i Handen strax utanför
Stockholm. På Colives hemsida beskrivs konceptet som ”Lev på massor av kvadrat, men ha
några bara för dig själv”. (Colive, 2020)

2.2 Hållbarhet inom fastighetssektorn
Sverige ska enligt en miljömålsberedning från FN:s antagande år 2015 av ”Agenda 2030”
vara klimatneutralt till år 2045. Efter den uppmaningen har Boverket tilldelats uppgiften från
riksdagen att minska den miljöpåverkan som byggbranschen har genom att lämna förslag till
nya lagar och förordningar om klimatdeklarationer för byggnader. Detta för att skapa en
transparens hos fastighetsägarna mot hyresgäster eller delägare och för att svart på vitt enkelt
kunna avgöra påverkan deras agerande har. (Boverket, 2020)
Vid upprättande, renovering och användning av byggnader har det blivit alltmer viktigt att
anpassa sig till ett mer långsiktigt och hållbart tillvägagångssätt. Hållbarhet inom
fastighetsföretagande delas ofta in i hållbarhetsdimensionerna miljömässig/ekologisk
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Dessa begrepp kommer redogöras för
nedan baserat på Fastighetsnomenklatur (2018), tillsammans med definitioner av fenomenen
PropTech, coworking och coliving som till stor del är kopplade till hållbarhet.
PropTech kan sammanfattas i den digitalisering som pågår inom fastighetssektorn. Exempel
på områden inom fastighetssektorn som till stor del påbörjat sin digitalisering är drift och
underhåll, fastighetsförvaltning, visualisering och dokumenthantering. (Fastighetsägarna,
2018) Denna digitalisering medför även möjligheten att utvinna nya värden från fastigheter
som i sin tur kan bidra till en minskad förbrukning eller ett annorlunda nyttjande som är mer
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miljömässigt hållbart, men även mer ekonomisk hållbart vilket är ett sätt att effektivisera
användningen av fastigheter idag.
Ett faktiskt exempel på ageranden i fastighetssektorn är ett samarbete mellan fastighetsbolaget
Rikshem (boendelägenheter och samhällsfastigheter) och Telia. Dessa ingick i december 2019
ett tolvårigt samarbetsavtal gällande digitaliseringen av Rikshems fastighetsbestånd. Det
kommer ske genom att bland annat etablera fastighets-IT och uppkoppling av Rikshems alla
fastigheter mot Telias IoT-plattform (Internet of Things). Målsättningen med detta är att
minska miljöpåverkan, effektivisera förvaltningen av fastighetsbeståndet och öka
kundnöjdheten. (Dagens Industri, Rikshem kopplar upp för smartare och mer hållbara
fastigheter, 2020)
2.2.1 Miljömässig/ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet handlar om användandet av naturresurser, ekosystem eller djurarter på
ett ansvarigt och medvetet sätt för att tillse att dessa inte överutnyttjas. Inom detta begrepp
talar man ofta om jordens förmåga att självläka från förbrukningen av resurserna. När jorden
inte längre kan självläka till följd av människans överkonsumtion har en ”planetär gräns”
passerats och då försatt planeten och mänskligheten i en utmanad och ansträngd situation.
För den bebyggda miljön kan överutnyttjande ske genom en byggnads hela livscykel:
- konstruktions- och bebyggelsefasen
- användningsperioden
- avvecklingsfasen
Med andra ord har bebyggelse en stor påverkan på miljön. En byggnad kan i alla dessa skeden
ta hänsyn till ekologisk hållbarhet och på så sätt minska sitt ekologiska avtryck.
I konstruktionsfasen kan exempelvis vissa geografiska områden vara mer känsliga
för ingrepp på grund av förekomst av miljöföroreningar i marken. Materialet till bebyggelsen
kan antingen utvinnas hållbart och/eller bestå av ett hållbart material vilket medför en lättnad
på miljöinverkan sett över hela byggnadens livscykel. Under nyttjandefasen kommer valen av
energiförsörjning, avfallshantering och vattenanvändning att ha stor inverkan på hållbarheten.
Cirka 40 procent av energiförbrukningen i Sverige uppstod 2018 från fastighetssektorn
vilket medför stora möjligheter till positiv ändring med hjälp av medvetna beslut och
agerande. (Energimyndigheten, 2019)

2.2.2 Ekonomisk hållbarhet
Olika tolkningar för begreppet existerar beroende på vilket tidsperspektiv och vilken aktör
som avses. Men generellt innebär begreppet ”ekonomisk hållbarhet” för bestående resurser att
det inte sker ett avtagande av kapitalvärden, och detta gäller över tiden. Med detta menas att
värdet som resursen medför inte ska minska. När man behandlar varor och tjänster som inte
kan mätas kvantitativt sett till intäkter är minimerad livscykelkostnad ofta en tolkning av
ekonomisk hållbarhet.
Specifikt för fastigheter kan sägas att de anses ekonomiskt hållbara om de kan upprätthålla
dess kapitalvärde samtidigt som en acceptabel avkastning genereras sett till risk- och
osäkerhetsnivå. Det är i sin tur kopplat till livscykelkostnader och livscykelintäkter på
fastighetsnivå, likväl som långsiktiga fastighetsvärden. Man bör mäta det ekonomiskt bästa
alternativet mot alternativkostnaden av att inte genomföra projektet.
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Inom fastighetssektorn finns kopplingar mellan långsiktighet i miljöaspekt och i ekonomisk
aspekt genom exempelvis energianvändning. Det är relevant både i investerings- och
förvaltningsskeden. Genom att sträva mot mer ekologiskt hållbara byggnader kan även
miljömässiga påfrestningar undvikas till viss grad. Då risk och underhållskostnader stiger i
samband med ökade påfrestningar från väder och natur så som översvämningar eller fukt, kan
den miljömässiga hållbarheten lätt ge ekonomiska påverkningar. I sin tur kan det innebära ett
ekonomiskt olönsamt projekt då ens kostnader ökat som ett resultat av sitt eget oekologiska
agerande.
Medvetenheten om hållbarhet bland hyresgäster och allmänheten har ökat de senaste 20 åren
vilket lett till en ökad efterfrågan på hållbara alternativ och produkter. Detta torde ha ett
positivt inflytande på näringsverksamheter och inte minst fastighetsägare då man bör
tillmötesgå efterfrågan och leverera grönare lösningar till den efterfrågande kunden.
(Eichholtz et al. 2013) Detta kommer behandlas närmare i senare delar av arbetet kopplat till
den affärsidé som arbetet ska utreda om kombinerade lokaler med boende.

2.2.3 Verktyg för ekonomisk hållbarhet
Vid kvantifiering av ekonomisk hållbarhet finns två effektiva och användningsbara verktyg.
Det första alternativet är Cost-benefit-analys och det andra alternativet är livscykelkostnad/ekonomi. Cost-benefit-analys genomförs i syfte att sätta ett monetärt värde på miljömässiga,
ekonomiska och sociala kostnader och nyttor för att jämföra alternativ i samband med
planering och kalkylering av projekt. Livscykelkostnader handlar om det är ekonomiskt
lönsamt på sikt att genomföra projekt och bygga miljömässigt hållbart. Ofta är hållbart
byggande relaterat till en högre initial kostnad, men i och med en lägre driftkostnad över
byggnaders livscykel kan detta väga upp för en dyrare byggfas.
Till stor del baseras beslut bland fastighetsbolag på fastighetsvärderingar som härstammar
från driftnettot. Driftnettot påverkas av driftkostnader (depreciering, energikostnader,
hyresnivåer och vakanser). I de fallen brister i miljömässiga och sociala aspekter påverkar
fastighetens värde negativt finns incitament att ta större hänsyn till dessa och förbättra dem.
”Gröna hyresavtal” är ett alternativ som börjat användas mer på senare tid och syftar till att
skapa incitament och ansvarsfördelning mellan hyresgäst och hyresvärd. Avtalet reglerar en
ansvarsfördelning mellan hyresgästen och hyresvärden vad gäller ansvar för miljöpåverkan,
samt de olika åtgärder respektive part ska vidta för att minska sin miljöpåverkan. Hur detta
påverkar hyresnivån i form av hyrespremie är något som studerats av många, bland annat Das
& Wiley (2014) och Miller et al. (2009) som konstaterar att det förekommer en viss
hyrespremie på gröna byggnader generellt. Valet att betala denna hyrespremie kan motiveras
av företagens (hyresgästernas) vilja att skapa ett signalvärde i form av medvetna, gröna val
som i dag är mycket aktuellt.

”Vad är social hållbarhet för oss?” Folkhälsomyndighetens arbete med hållbar utveckling
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2.2.4 Social hållbarhet
Uttrycket härstammar från Brundtlandkommissionens rapport ”Vår gemensamma Framtid
(Our Common Future)”, där social hållbarhet definieras som ”utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina
behov”. (Brundtlandkommissionen, 1983) Vanligen talar man även om två underkategorier
vad gäller social hållbarhet:
- Samhällen och befolkningars förmåga - ett samhälles förmåga att producera och
omvandla ett ekonomiskt välstånd till eftersträvansvärda utkomster.
- Socialt kapital - ett sätt att effektivisera ett samhälle genom normer, ömsesidighet och
tillit.
Utöver dessa två begrepp är bland annat även dräglig tillvaro, jämlik hälsa, ekonomisk
rättvisa och samhällelig uthållighet ofta förekommande begrepp när man talar om social
hållbarhet. Alltså ett slags samlingsbegrepp för statusen, hälsan och tillvaron hos
befolkningen i samhället. Nyckelord för ett socialt hållbart samhälle är anpassningsbart,
förändringsbenäget och påfrestningståligt. (Folkhälsomyndigheten, 2020)
Eftersom social hållbarhet som begrepp är relativt svårdefinierat är det likaså svårt att
applicera specifikt på fastighetssektorn. Men genom att konstatera att människans behov kan
bestå av bland annat förståelse, deltagande, uppehälle, frihet, skydd, tillgivenhet med mera
kan man enklare förstå kopplingen mellan social hållbarhet och fastigheter. De redovisade
behoven kan tillgodoses genom byggnader i form av boende, platser för arbete och fritid,
skydd likväl som uppförandet och renoveringar av byggnaderna i sig som skapar förståelse
och delaktighet i byggnadsprocessen.
Social hållbarhet är liksom den miljömässiga/ekologiska hållbarhetspunkten analyserbar i
både uppförande- och användandefasen. I uppförandeprocessen kan den sociala hållbarheten
återspeglas i förhållandena som råder under själva byggnationen, och kan även analyseras
längre bak än så. Till exempel hur leverantörer av material väljer att rekrytera personal, vilket
typ av virke/material de väljer att leverera och under vilka förhållanden de framställer
materialet. Eftersträvansvärt i social hållbarhet är att materialutvinning och tillverkning
genomförs på ett ”juste” sätt. I denna hållbarhetspunkt är det viktigt att det råder goda
arbetsvillkor på arbetsplatsen. Likaså att ge möjlighet för unga att anställas till praktikplatser
för att bana vägen för de praktiserandes framtida självständighet och självförsörjning.
Social hållbarhet kan även uppstå vid förtätningsarbeten och renoveringsprojekt i områden då
de omkringboende påverkas i detta skede. Förhoppningsvis leder arbetet till en bättre situation
än den som rådde innan och potentiellt ökar sysselsättning och en resulterar i en bättre
levandesituation i området.
Användningsfasen av en byggnad, sett ur ett socialt hållbart perspektiv handlar mycket om
förhållandena som råder i byggnaden, men även till viss del i närområdet. Då en majoritet av
människor spenderar större delen av dygnet och deras liv inomhus är standarden och
förhållandena av stor vikt för både hälsa och upplevelser. Geografisk lokalisering på
byggnader påverkar personers möjlighet till interaktion och välbefinnandet i samhällen i stort.
Var, hur och vilka möjligheter som kommer med människors val av boende är viktiga frågor
inom social hållbarhet. Utöver detta är fysiska och icke-fysiska faktorer viktiga att belysa.
Med fysiska avses att acceptabel boendestandard bör uppnås, tillgänglig infrastruktur och att
inga områdes- eller byggnadsföroreningar som innebär hälsorisk förekommer. De ickefysiska faktorer som byggnader antingen kan underlätta eller försvåra i och med den
bebyggda miljön är bland annat deltagande, trygghet, livskvalitet, relationer, estetik, tillgång
till service. I tillägg till detta bör påpekas att social hållbarhet är svårdefinierat och ska
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förslagsvis ses som en skala där de processer som genomförs eller rådande förhållanden kan
vara mer eller mindre hållbara snarare än på/av-läge.

2.2.5 Verktyg för social hållbarhet
Några vedertagna bedömningsverktyg/system för certifiering vad gäller social hållbarhet har
utvecklats. Ett system som nyttjas vid renovering av byggnader är Renobuilding vilket är en
metod för att utvärdera och jämföra de olika renoveringsalternativen med hänsyn till miljö
och ekonomi men även genom hela livscykelkostnaden (Life Cycle Cost, LCC). Genom en
livscykelanalys (Life Cycle Analysis, LCA) och analys av sociala konsekvenser kan vissa
slutsatser dras om renoveringens påverkan.
Specifikt för bedömning av social hållbarhet kan genomföras med hjälp av olika
hållbarhetsmätare, exempelvis ”En sammanhållen stad”, ”Samspel och möten”, ”Hälsa och
gröna stadsmiljöer” och ”Trygghet och öppenhet”. (Fastighetsnomenklatur, 2018)
2.2.6 Mätningar och märkningar av energi
Då mycket fokus idag ligger på ett hållbart utvecklande och genomförande har ett behov hos
fastighetsägare uppstått i form av analysverktyg och märkningar. Man vill veta hur hållbar en
byggnad är och hur dess förbrukning ter sig. Idag kan man göra det med hjälp av verktyg och
system som mäter miljöprestandan och betygsätter den efter det, till exempel Green building
och nollenergihus. Stockholms stad har belönats med Europeiska Unionens ”European Green
Capital 2010” (Metzger & Olsson, 2013) vilket anses ett kvitto på att de åtgärder som
vidtagits för grönare alternativ inom samhällsbyggande är eftersträvansvärt och får positiv
uppmärksamhet. (Fastighetsnomenklatur, 2018) Ett exempel på hur man kan utvinna dessa
värden är en byggnads energianvändning som är en relativt lättmätt och jämförbar siffra
utvinns som är den största bidragande faktorn till byggnaders miljöpåverkan.
Direktöversättning i monetära medel från energiförbrukning finns vilket bör bidra till ett
större incitament hos fastighetsägarna att kontrollera dessa. Viktigt att nämna är att denna
faktor är lättbegriplig för allmänheten och är på så sätt en viktig parameter för fastighetsägare
att reglera och anpassa till miljömässigt medvetna nivåer. Åtgärder inom energianvändning är
energieffektivisering och energibesparing och dessa uttryck skiljer sig mycket i åtgärdsväg.
Energieffektivisering syftar till att leverera samma tjänst eller service men med en lägre
förbrukning av energi. Energibesparing syftar till att använda en tjänst eller vara mindre, för
att i sin tur minska användning av energi.
2.2.7 Frågan om ansvar inom hållbarhet
Fördelningen av ansvar i dessa frågor mellan hyresgäst och fastighetsägare är svåra att
bestämma men viktiga att reda ut. Viktigast är att byggnader förvaltas med långsiktighet i
avseende på resurs- och energiförbrukning. Till stor del kan investerare och hyresgäster vara
påverkande och bidragande till hållbarhet. Men stor del av ansvaret ligger hos
fastighetsägaren att genom renoveringar, alternativa byggsätt, material, investeringar med
mera reglera driftalternativ och påverkan i stort som fastigheterna medför.
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2.3 Juridiskt om hyresavtal och byggregler
2.3.1 12 kap Jordabalken – Hyreslagen
12 kapitlet Jordabalken (JB 1970:994) brukar kallas för Hyreslagen (HL) och kommer
hädanefter i arbetet refereras till som HL. Där läggs grunden för vad som är att anse ett
hyresavtal. Inledningsvis kan nämnas att HL är tvingandes till hyresgästens fördel såvitt inget
annat sägs, 1 § 5 st. HL.
I kapitlet används begreppet lägenhet och med det menar man både bostad och lokal som är
avgränsad och som upprättats i ett visst syfte, exempelvis bostadslägenhet eller industrilokal.
(Victorin, Badur, Flodin, Hager, 2017) Specifikt definition för lokal är ”annan lägenhet än
bostadslägenhet” (1 § 3 st. HL) och detta bestäms negativt, alltså allt som inte benämns som
bostadslägenhet är således lokal.
En kombinerad lägenhet kan även vara en alternativ upplåtelse i avtalet. Detta innebär att man
bedriver både verksamhet och boende i lägenheten. Vad som bestämmer om lägenheten är
avsedd för boende eller lokal är om boendeinslaget är av oväsentlig del, om det är fallet
föreligger således lokalhyra. (Victorin, s 20, 2017) Fördelen med detta är underlättandet för
en person att i sin bostad bedriva näringsverksamhet i mindre skala (oväsentlig del).
Avtalslängd (hyrestid och uppsägning) ingås enligt standard på obestämd tid (3 § HL) och
benämns tillsvidareavtal. Man kan även ingå avtal under tidsbestämda förhållanden och det
benämns visstidsavtal. Uppsägningstid skiljer sig en aning mellan tillsvidareavtal och
visstidsavtal, men även mellan lokaler och bostäder enligt 4 § och 5 § HL, se tabell nedan.
Typ
Lokaler

Bostäder

Typ
Lokaler
Bostäder

Visstidsavtal
Hyrestid
Upp till två veckor
Två veckor till tre månader
Tre månader till nio månader
>Nio månader
Upp till två veckor
Två veckor till tre månader
>Tre månader

Uppsägningstid
En dag i förväg
En vecka i förväg
Tre månader i förväg
Nio månader i förväg
En dag i förväg
En vecka i förväg
Tre månader i förväg

Tillsvidareavtal
Hyrestid
Obestämd tid
Obestämd tid

Uppsägningstid
Nio månader i förväg
Tre månader i förväg

Utöver dessa normer får längre, men inte kortare uppsägningstider göras gällande om det
reglerats i hyresavtalet.
Som huvudregel gäller att hyresavtal ska sägas upp och för de avtal som gäller på obestämd
tid ska uppsägning alltid ske (3 § 1 st. HL). För avtal på bestämd tid ska uppsägning ske om
det fortgått längre än nio månader vid hyrestidens utgång (3 § 2 st. HL). Formkrav för
uppsägning är att det ska ske skriftligt om hyresförhållandet pågått i tre månader eller längre i
sammanhängande tid vid tiden för uppsägningen. Muntlig uppsägning är genomförbart om
hyresgästen säger upp avtalet. (8 § HL)
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Lägenhetens skick behandlas i 9 § HL som säger att lägenheten ska uppfylla fullt brukbart
skick med hänsyn till allmänna uppfattningen i orten och dess avsedda ändamål. Avtal kan
träffas om en lägre standard under vissa premisser. Om avtal ingicks innan lägenheten varit
färdigställd och lägenheten inte är i sitt färdigställda skick vid tillträde ska en skälig
nedsättning av hyran ske under tiden detta råder, alternativt uppsägning av hyresavtalet såvida
lägenheten inte kan nyttjas till det avsedda ändamålet.
Hyran för lokaler (19 § 3 st. HL) ska vara bestämd i avtalet och ha ett visst förhållande
mellan hyresgästens rörelseintäkter. Alternativt tillvägagångssätt för bestämning av hyra är att
ett belopp bestäms efter överenskommelse mellan hyresvärden eller hyresvärden i en
sammanslutning av fastighetsägare där hyresvärden är medlem. Tillsammans med den andra
parten är hyresgästen, eller under samma omständigheter, en sammanslutning av hyresgäster
som bildar en organisation. Detta mer känt som ett standardavtal. Om avtalet bestämts för en
tid längre än tre år ska en annan grund att räkna hyran på bestämmas. I stort sett är således
hyran för lokaler upp till parterna själva att bestämma.
Användning av lokalen får endast ske för det avsedda ändamålet men undantagstillstånd från
hyresnämnden kan ges. Försätts hyresgästen i konkurs så finns möjlighet för konkursboet att
säga upp avtalet. (31 § HL)
Vårdplikt handlar om hur hyresgästen ska agera för att upprätthålla den standard på
lägenheten som överenskommits i hyresavtalet. Om hyresgästen agerar vårdslösa som i sin tur
leder till att skada uppstår ska denne meddela hyresvärden detta enligt 24 § 2 st. HL.
Hyresvärden har ett så kallat presumtionsansvar vilket innebär att hyresvärden har
bevisbördan. (Bengtsson, Hager, Victorin, 2018)
Förverkande av hyresrätt och således hyresvärdens möjlighet att säga upp avtalet i förtid
kan ske exempelvis genom att hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än två vardagar
efter förfallodagen. Eller om hyresgästen upplåter lokalen för andrahandsuthyrning utan
tillstånd och inte avslutar detta, eller ansöker om tillstånd för det, utan dröjsmål. (42 § HL)
Det måste alltså handla om ett allvarligt kontraktsbrott.
”Ordning och reda” ska enligt 55 § HL i allmänhet upprätthållas av hyresgästen och denne
ska inte utsätta eventuellt boende i närheten för störningar. Detta är även applicerbart på
allmänna/gemensamma utrymmen. Med störningar i boendemiljö menas olämpligt beteende
mot medboende eller hyresvärden, upprepade bråk etcetera vilket omgående ska uppföljas
med en tillsägelse om rättelse från hyresvärden. Hyresgästen har då utrymme för rättelse, om
det inte sker är 46 § 1 st. 6 pkt tillämplig (hyresrättens förverkande). I den andra situationen
syftar man mer till att hyresgästen ska bete sig normalt och handla på ett visst olämpligt sätt.
Vidta sundhet i hygieniska frågor såsom sophantering och husdjur i lägenheten och så vidare.
Detta syftar till att i allmänhet upprätthålla god standard och ordning i lägenheterna.
Uppsägning av hyresavtalet kan ske till följd av villkorsändring vilket kan göras skriftligt och
det regleras i 58 - 58a §§ HL. Om uppsägning sker i och med villkorsändringar från endera
hyresgästen eller hyresvärden ska det inkluderas i nya avtalet för att de ska gälla.
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2.3.2 Vissa bestämmelser om lokaler 56 – 60 §§ HL
Vid lokalhyra talar man om ett indirekt besittningsskydd som innebär att hyresvärden kan bli
ersättningsskyldig hyresgästen om ekonomiska skada uppstår till följd av att hyresavtalet sägs
upp utan någon befogad anledning, och hyresavtalet pågått i minst nio månader. Hyresgästen
har alltså rätt till ersättning om hyresvärden sagt upp hyresavtalet och hyresgästen i sin tur
vägrar förlängning, eller motsätter sig de nya hyresvillkor som hyresvärden kräver för att
förlängning ska komma till stånd. Hyresgästen har då rätt till ersättning.
Ersättning utgår inte om:
1) Hyresgästen åsidosatt sina förpliktelser så mycket att det inte är skäligt att
hyresvärden bör förlänga avtalet.
2) Huset ska rivas och hyresgästen erbjuds en ersättningslokal, eller att i avtalet finns
överenskommet att om rivning kommer att ske inom fem år från det att villkoret
tillkom kommer hyresavtalet upphöra.
3) En så pass stor ombyggnation kommer ske att hyresgästens verksamhet inte kan
bedrivas där, och en ersättningslokal erbjuds, eller att det i avtalet finns
överenskommet att om ombyggnation kommer att ske inom fem år från det att
villkoret tillkom kommer hyresavtalet upphöra.
4) Hyresvärden i annat fall har erforderliga anledningar att säga upp avtalet.
5) De villkor som krävs för förlängning är rimliga och täcks in inom god sed för
hyresförhållanden.
Marknadshyra ska råda och framtas via jämförelseobjekt för liknande lokaler på samma ort.
Enligt fallen RBD 11:84 och RBD 22:84 (se kort sammanfattning för fallen längre ner i detta
avsnitt) kan ”blandad användning” av lägenheten inkluderas i hyresavtalet vilket ger
hyresvärden rätt att ta ut hyra enligt lokalhyresnormerna för den del av lägenheten som avses
som lokal. (Victorin, s 21, 2017)
Vid uppsägning av avtalet från hyresvärdens sida måste denne tillkännage de villkor som
krävs för förlängning, eller anledningen till att förlängning av hyresavtalet vägras.
Hyresvärden ska upplysa hyresgästen om denne motsätter sig flytt utan ersättning har denne
två månader på sig att anmäla dessa förhållanden till hyresnämnden för medling.
Beräkning av ersättningsbelopp vid upphörande av hyresavtal finns i 58 b § HL och ska
uppgå till ett belopp om en årshyra för lokalen i fråga.
2.3.3 Rättsfall
Nedan lyder två exempelfall från bostadsdomstolen vars bedömningar kan vara vägledande
för hur hyran ska/kan sättas baserat på lägenhetens ändamål. Rättsfallen är förvissa av en
äldre karaktär men kan ändå agera vägledande och beskrivande i dessa situationer.
Sammantaget kan sägas att en lägenhet kan delas upp baserat på ändamål, således kan en del
av lägenheten avse boende och en annan del avse verksamhetslokal, alltså kan flera ändamål
inrymmas i en och samma lägenhet. Detta är intressant eftersom affärsidén arbetet behandlar
vill kombinera coworking med coliving vilket påminner om dessa två fall.
RBD 11:84 – bostadslägenhet upplåts både i bostadsändamål och ateljé (lokaländamål). Tvist
uppstod gällande hur hyran skulle sättas eftersom det förelåg både boende och lokal. Enligt 55
§ HL ska den del av bostadslägenheten prissättas under Marknadshyra då den är upplåten
endast i lokaländmål. Hyresvärden kan således skilja på hyran får, förutsatt att blandad
användning av lägenheten är utsatt i avtalet, prissätta lokalhyresdelen efter lokalhyresnormer.
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RBD 22:84 – en bostadslägenhet används även till näringsverksamhet (valpuppfödning) vilket
leder till att hyresvärden vill omförhandla hyran eftersom denne anser lägenheten nyttjas
primärt i kommersiellt bruk. Ändringen av hyran avslogs.
2.3.4 Standardavtal – hjälp vid kontraktsupprättande
Vid upprättandet av hyresavtal ska viktiga juridiska punkter tillgodoses och då kan ett
standardavtal vara till stor hjälp. Avtalet ska uttrycka de olika parternas ställning inbördes.
Standardavtalet är upprättat mellan hyresgäst- och fastighetsägarorganisationer som fick ge
sin uppfattning av vilka delar i avtalet som är värda att prioritera. (Fastighetsägarna, 2018)
Avtalet behandlar de mer praktiska frågorna i ett avtal snarare än djupgående bestämmelserna
som finns i Hyreslagen. Standardavtalet behandlar aktiviteter som exempelvis sophämtning,
skötsel, drift och hantering av emballage vilket inte regleras i lagen men som är viktiga delar i
ett kommersiellt hyresavtal.
2.3.5 Utmaningar i avtal för coworking
Fastighetsvärlden publicerade artikeln Juridiska fallgropar kring coworking (Lifsten, 2019)
som belyser vissa oklarheter som existerar i dagens lagstiftning sett till det ”nya” fenomenet
coworking. Eftersom uthyrning av coworking sker i två led, dels från fastighetsägaren till
coworkingoperatören, dels från coworkingoperatören till hyresgästen, finns det eventuellt
vissa frågetecken i momsplikt eftersom uthyrning från coworkingoperatören till hyresgäster är
en korttidsupplåtelse. Denna typ av upplåtelse kan erbjudas till såväl momspliktiga som icke
momspliktiga verksamheter (hyresgäster) vilket medför oklarheter för fastighetsägaren
huruvida frivillig skattskyldighet för moms är uppfyllt. Lokalhyra är i grunden befriad från
moms, alltså ska man som uthyrare av fastighet inte ta ut moms på hyran. Vid vissa
förutsättningar och uthyrning av verksamhetslokaler kan momspliktig uthyrning ske, det är
vad man kallar frivillig skattskyldighet. I en sådan situation lägger uthyraren på moms på
hyran för att erhålla den. (Skatteverket, 2017) Problematiken med detta i coworking-aspekt är
att fastighetsägaren kan bli frivilligt skatteskyldig om coworkingoperatören är skatteskyldig
för sin uthyrning mot hyresgästen. (Skatteverket, 2017) Detta medför fall-till-fallbedömningar av coworkingoperatörens hyresgäster vilket torde ligga mycket i
fastighetsägarens intresse. Det är en potentiellt viktig punkt för fastighetsägaren att inkludera i
avtalet.
En annan punkt som är viktig att hantera är hur hög belastning man som fastighetsägare ska
acceptera vid uthyrning. Coworkingoperatören kommer vilja maximera antalet uthyrbara
platser i byggnaden vilket innebär ökade krav på exempelvis ventilation, brandsäkerhet, kyla
med mera vilket bör klargöras i hyresavtalet.
Det indirekta besittningsskyddet ger hyresvärden skadeståndsplikt om minst en årshyra om
avtalet upphör att gälla på grund av hyresvärdens uppsägning. Detta kan avtalas bort i en
separat upprättad handling som godkänts av hyresnämnden vilket är en stor administrativ
börda för coworkingoperatören vilket försvårar begränsandet av det indirekta
besittningsskyddet och kan komplicera vid uthyrning.
Uppsägning ska som regel sägas upp i en separat uppsägningshandling vars innehåll finns i
lagstiftningen. Sker inte detta kan uppsägningen anses ogiltig. Detta är därför viktigt att
administrera korrekt mellan operatören och hyresgästen för att undvika försenade
uppsägningar av avtal.
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Som tidigare redogjort ska skicket på lägenheten definieras och den ska tillhandahållas i
enlighet med avtalet vad gäller skick. Brister hyresvärden i detta har hyresgästen rätt till form
av ersättning (hyresnedsättning, skadestånd, hävning eller självhjälp). Dessa påföljder kan
även aktualiseras vid brister i operatörens servicetjänster till hyresgästen vilket medför att
förutsättningarna för dessa måste bestämmas noggrant i avtalet.

2.4 Plan- och bygglagen och detaljplaner
2.4.1 Allmänt om detaljplaner
En detaljplan tjänar sitt syfte genom att pröva huruvida ett specifikt område lämpar sig för
bland annat bebyggelse, såväl nybyggnation som bevaring eller förändring av befintlig
bebyggelse. Den ska ge en bra och samlad bild av hur kommunen avser nyttja mark- och
vattenområden, och hur miljön på sikt är tänkt att ändras eller bevaras. (Julstad, 2018)
Detaljplanen styr även bygglovgivningen som inkluderar exempelvis tillåten höjd på
byggnader, placering av byggnader med mera. Bestämmelser för detaljplan finns, något
förenklat, i kapitlen 4 och 5 i PBL. (2010:900, PBL)
2.4.2 Kort bakgrund till detaljplaner
Innan vissa delar i plan- och bygglagen utformades för att reglera mer i detalj hur
planbestämmelserna kan och ska utformas var det vanligare med mer allmänna
planbestämmelser. Principen idag är dock att detaljplanerna inte ska vara mer detaljerade än
vad som krävs i syfte att behålla visst utrymme för flexibilitet i planerna. I slutet av 1800-talet
var detaljplanens uppgift att skilja på allmänna platser och byggnadskvarter för att på 1900talet skilja även industrimark från byggnadsmark. Allteftersom blev bostadsfrågan mer
relevant och detaljplaner började så småningom reglera områden för bostadsändamål, kontor
och handel. 1987 införs plan- och bygglagen som medförde skyldigheter men även de
möjligheter som fanns att nyttja vid upprättandet av detaljplaner. Till exempel
genomförandetid ska bestämmas, likaså utformandet av allmänna platser och möjligheter för
bestämmelser gällande vegetation och omfattning på byggandet. Ett av de senare stora
införandena av regleringsmöjligheter för kommuner är att lov endast kommer ges såvida en
nödvändig skydds- eller säkerhetsåtgärd genomförs innan ett lov om visst ingrepp ges.
(Boverket, 2014)
När någon vill bygga ska man utgå från PBL för att pröva byggnationens lämplighet. Hänsyn
tas även till allmänna och enskilda intressen och en avvägning mellan dessa sker i balans med
stadens mål för stadsbyggnad i ett längre perspektiv. (Stockholms stad, 2020) Om man söker
tillstånd att bygga där ens byggplaner inte är i enlighet med rådande detaljplan får man ansöka
om en planändring. Kommunen får fatta beslut om åtgärden kräver en planändring eller om
åtgärden kräver att man bör pröva en ny detaljplan. Eftersom det föreligger ett kommunalt
planmonopol är det kommunen som avgör om, hur och när en detaljplan ska upprättas.
(Ekbäck, Sjödin, Kalbro och Norell, 2016)

2.4.3 Obligatoriskt innehåll i en detaljplan
4 kap. 5 § PBL kan sammanfattas i att kommunen ska bestämma:
- de områden som ska utgöra allmänna platser (gator, parker och torg), vattenområde
och kvartersmark
- hur allmänna platser som kommunen är huvudman för ska utformas och användas
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-

användningen av kvartersmark och vattenområden

En detaljplan ska vidare bestå av:
- planbestämmelser (4 kap. 30 § 1 st. PBL)
- plankarta (4 kap. 30 § 2 st. PBL)
- planbeskrivning (4 kap. 31 § PBL) för att göra detaljplanen komplett och
lättförståelig.

2.4.4 Tillvägagångssätt – detaljplaneprocessen
Nyligen ändrades PBL:s bestämmelser om detaljplaneprocessen i syfte att kunna genomföra
en ”enklare planprocess” med en tids- och genomförandemässigt effektivare process. (En
enklare planprocess, 2013) Initiering av en ny detaljplaneprocess kan ske på ansökan av
exploatör eller markägare som vill starta ett byggprojekt som kräver en medgivande
detaljplan. I andra fall kan kommunen starta en detaljplan vid upprättande av exempelvis en
väg eller skola vilket är projekt som kommunen inte får ge exploatörer möjlighet att anlägga.
Frågor gällande detaljplaner har många potentiella sakägare vilket innebär att det kan det bli
en lång process om det finns oenigheter om förslaget. Nedan följer tågordningen för
planprocessen i ett ”standardförfarande” vilken vill reda ut frågan på ett så smidigt och
tidseffektivt sätt som möjligt, men såklart med hänsyn till noggrannhet. (Boverket, 2020)

Detaljplaneprocessen ”standardgenomförande” (Boverket, 2020)

Kort om begreppen:
- Samråd: samla in önskemål, åsikter, och synpunkter som berör planförslaget i ett
tidigt skede. Redovisning av förslag på detaljplan från kommunen, likaså skäl för
förslagen och planeringsunderlag. Detta samråd sker med berörda boende, sakägare,
länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten. Länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten
lämnar i detta skede synpunkter på det förslag kommunen inkommit med.
- Underrättelse: efter att förslaget redigerats baserat på utfall från tidigare samråd ska
det innan antagande finnas tillgängligt för granskning i två veckors tid. Kommunen
underrättar i detta skede de som saken angår, sakägare.
- Granskning: myndighet och sakägare får möjlighet att inkomma med synpunkter på
den föreslagna planen. Efter denna punkt i ordningen kan kommunen genomföra
mindre ändringar och anpassningar. Vid större ingrepp i planförslaget ska ett nytt
förslag upprättas och ny granskning genomföras.
- Granskningsutlåtande: synpunkter från granskningen och samrådet sammanställs
skriftligen tillsammans med tillhörande förslag på motåtgärder kommunen tänkt vidta
till de inkomna synpunkterna.
- Antagande: kommunfullmäktige antar detaljplan. Med vissa undantag kan denne
delegera vidare beslutet till byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen.
- Laga kraft: tidigast tre veckor efter beslut om antagande kan detaljplanen vinna laga
kraft under förutsättningen att beslutet inte överprövas av länsstyrelsen eller
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överklagas av någon annan. När laga kraft väl är vunnet ska kommunen inom två
veckor förse länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten planen, planbeskrivningen och
fastighetsförteckningen. I kungörelse ska kommunen även informera de som har rätt
till eventuell ersättning till följd av detaljplanens genomförande.
2.4.5 Specifikt om kontor (K) i detaljplaner
Benämning för kontor i en plankarta är K, färgläggning av området sker i brun färg enligt 4
kap. 10 § i Boverkets allmänna råd om planbestämmelser för detaljplan. Vad som definierar
kontorsverksamhet är enligt Boverket: ”kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen
varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för
omgivningen, till exempel saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i begränsad
utsträckning”.

Exempel på kontorsområde (brunt och benämnt KH)
Vintergatan – bostäder i kvarteret Sprängaren 8 från Sundbybergs stad

Vidare förklaras att kontorsverksamhet även kan utgöra komplement till en annan
huvudverksamhet och behöver i de fallen inte betecknas som en egen användning utan kan
inrymmas i exempelvis industri (J). Då merparten av byggnaden nyttjas till
industriverksamhet benämns den i sin helhet som industri (J) men kan innehålla vissa delar
som utgör kontor (K). (PBL Kunskapsbanken, 2017)
2.4.6 Flexibla detaljplaner
Ofta diskuteras huruvida detaljplaners detaljeringsgrad är för hög och i och med det begränsar
genomförandet och reglerar för djupgående detaljer. Ett exempel är gestaltningsprogram
vilket kan reglera en specifik arkitektonisk utformning såsom takutformning, material och
färg på fasad med mera. (PBL Kunskapsbanken, 2018)
För hög detaljeringsgrad belyses av Kalbro, Lindgren och Paulsson i rapporten Detaljplaner i
praktiken som menar att detta kan leda till problem i genomförandet. Exempelvis att
byggnaders storlek, utformning och placering bestäms för noggrant i detaljplanen, men vid
genomförandet kan vissa olämpliga markförhållanden uppdagas. Om markförhållandena leder
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till att avvikelsen från planen är liten kan bygglov fortfarande ges. Klassas avvikelsen som
annat än ”liten” måste planen ändras, och det i enlighet med de regler gällande samråd med
mera som PBL redovisar. Ett annat utfall från den situationen kan vara att man lägger sig platt
för det olämpliga markförhållandet och följer planen. Det innebär att man åtgärdar problemet
och håller fast vid detaljplanen vilket innebär att man bygger varken i enlighet med
byggherren eller kommunens önskemål då man nu anpassar planen efter rådande
markförhållanden. Det inte är önskvärt då genomförandet inte sker enligt någons tänkta
grundidé. (Kalbro, Lindgren, Paulsson, 2012)
För att kunna genomföra ändringar av en byggnads användning måste en planändring
genomföras, även om grannar och byggnadsnämnden accepterar det nya föreslagna
användningssättet. Detta framgår i 9 kap. 2 § PBL. (Kalbro, Lindgren, Paulsson, 2012)
”Det krävs bygglov för
1. nybyggnad,
2. tillbyggnad, och
3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att
a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat
ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade
bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kommit till stånd,
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för
handel, hantverk eller industri, eller
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens
yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.
Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en
detaljplan.”
På så sätt blir detaljeringsgraden i detaljplanen direkt avgörande för hur smidigt och flexibelt
antagandet av ett projekt blir. Vid en för hög detaljeringsgrad lägger man enligt somliga fokus
på fel saker och missar detaljplanens huvudsakliga uppgift. Huvuduppgiften är som tidigare
redogjort att ”pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och
byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning”, 4 kap. 2 § PBL.
2.4.7 Boverkets byggregler
Boverkets byggregler (hädanefter refererat till som BBR) är regler gällande rent byggtekniska
detaljer vid upprättande av byggnad eller ändring av befintlig byggnad, och detta är gällande
för alla typer av byggnader. (Boverket, 2018) Bostäder ska enligt BBR uppnå en lägsta
standard och detta genom att tillhandahålla plats för daglig vila, minst ett badrum, plats med
utrustning och inredning för matlagning. (Boverket, 2019a)
Specifikt intressant för affärskonceptet i fråga är de delar i BBR som behandlar bostäder med
gemensamma utrymmen. För att väga upp att varje bostadslägenhet saknar enskilda
utrymmen måste de gemensamma utrymmena på så sätt upprättas efter vissa krav. Dessa krav
enligt BBR säger att ytorna måste vara så pass stora, men även fullutrustade, att de kan
tillgodose de behov som inte tillfredsställs i och med avsaknaden av enskilda utrymmen.
(Boverket, 2019b)
Som huvudregel ska varje bostadslägenhet inneha minst ett hygienrum. I de fall flera i
boendet ska dela hygienrum ska dessa följa samma princip som i ovanstående stycke, de ska
vara lämpligt utformade som gemensamhetsutrymmen. Taket för antal bostäder som får dela
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på ett och samma hygienrum är tre. (Boverket, 2019b) Enligt BBR ska dessa hygienrum vara
anpassade till personer med nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt orienteringsförmåga.
Säkerhet i boendemiljö är mycket viktigt och BBR behandlar hur brandskydd ska organiseras
i byggnader. Inledningsvis ser man till vilka verksamhetsklasser som existerar i byggnaden.
Exempelvis en byggnad avsedd för boende medför en väldigt god kännedom av byggnaden
bland personerna som vistas där. Men även att personer kommer vara i byggnaden både i
vaket och sovande tillstånd vilket höjer brandskyddskravet. En brandcell kan utgöras av en
separat bostadslägenhet då dessa ska kunna slutas helt eftersom man som boende inte har
möjlighet att påverka vem ens grannar är. Det leder till att alla boendelägenheter ska utgöra
separata brandceller för att, förhoppningsvis och optimalt, kunna begränsa elden till en bostad
och inte låta den spridas i hela byggnaden. I de fall blandade verksamhetsklasser förekommer
inom en och samma byggnad skall den verksamhetsklassen med högst ställda
brandskyddskrav tillämpas i den gemensamma delen av byggnaden. (Boverket, 2017)

3. Affärsidé – kombinera coworking och coliving
3.1 Bakgrund till affärsidén
Till detta arbete har företagen NCM Development och Toolgate kommit med idén att utreda
marknadsintresset för ett kombinerat lokal- och boendekoncept som idag är i
utvecklingsfasen. Tanken är att kombinera de tidigare redovisade koncepten coworking och
coliving inom en och samma byggnad för att forma en produkt att erbjuda
utvecklingsorienterade företag.
För att få en uppfattning om det faktiska marknadsläget, hur hyresgäster resonerar och hur
branschorganisationer ser på nutiden och framtiden för lokaler och boende har intervjuer
hållits. I intervjuerna har representanterna från företag och branschorganisationer fått frågor
om konceptet att kombinera coworking och coliving i en och samma byggnad. Detta i syfte
att skapa en uppfattning om marknadsintresse finns för en sådan kombinationslösning. Men
även mer generella frågor om detaljplanearbetet i kommuner, hållbarhet inom
fastighetssektorn och vad de intervjuade kan se för styrkor eller svagheter i affärsidén.

3.2 NCM Development
NCM Development grundades 1972 och har sedan start varit fokuserade på utveckling och
skapandet av dynamiska platser i samhället. Dessa platser kan utgöras av en kombination av
handel, service, bostäder och arbete och kan vara antingen befintliga platser, eller ett projekt i
idéstadiet som behöver rådgivning. I skapandet av dessa platser tas stor hänsyn till hållbarhet,
tillsammans med fokus på attraktivitet och lönsamhet som NCMs affärsidé statuerar.
NCMs tre tjänsteområden:
o Process- och värdeoptimering
o Platsutveckling
o Projektgenomförande/uthyrning
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3.3 Toolgate
Toolgate arbetar inom området fastighetsutveckling vars arbetssätt bygger på långsiktiga men
även hållbara lösningar för människor och samhällen i samklang med ständig dialog om
skönhet, hälsa och ekonomi i projekten.
Toolgate fokuserar på tre kompetenser för lyckad fastighetsutveckling:
o Stadsutveckling
o Affärsutveckling
o Projektledning

3.4 Affärsidé att kombinera lokaler och boende
Affärsidén består i stort av uthyrning av en typ av moduler till företag och verksamheter som
vill ta nästa steg i utvecklingen av dess företag, exempelvis IT- och innovationsföretag. Den
affärsidé som ligger till grund för arbetet är ännu i konceptfasen, vars idé och kalkyler håller
på att utvecklas, testas och utvärderas. Tanken är att lokaler för kontor, lättare industri och
boende ska inrymmas inom samma huskropp. Vad som tillåter detta är att upprätta dessa
lokaler i redan detaljplanelagt område för just kombinerat boende med verksamhetslokaler
vilket underlättar processen avsevärt sett till den komplexa och ibland långa
detaljplaneprocessen som kan uppstå som tydliggjorts tidigare i arbetet. Då Sverige redovisar
starka resultat i mätningar av innovationstäthet i EU toppar i synnerhet Stockholm listor inom
detta område. 2017 och 2018 utsågs Stockholm till EU:s mest innovationsrika region av EUkommissionen, se figur nedan. (European Comission, 2019) Utifrån detta har Toolgate
förstått att företag fortsatt kommer söka sig till, eller etableras i, Stockholm vilket torde
innebära att ett koncept för kombinerat boende med lokaler utgör ett attraktivt och aktuellt
alternativ i området för lokaler och boende.

European Innovation Scoreboard, 2019

3.4.1 Affärsidén
- Målgruppen är mindre till medelstora utvecklingsorienterade företag.
- Uthyrning av lokalerna sker i klusterform inom byggnaden där man kan anpassa
hyresgästbasen baserat på branschgemenskap. Synergier och innovationsmöjligheter
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-

kan potentiellt uppstå i föreningen mellan företag från samma bransch med besläktade
verksamheter.
I anslutning till dessa lokaler kommer gemensamma mötesrum, verkstadslokaler och
administrativa rum finnas tillgängliga för bokning via ett internt bokningssystem
mellan hyresgästerna.
Eventuell maskinpark/lättare industridel delas gemensamt vilket är både en ekonomisk
och miljömässigt hållbar lösning.
Grunderbjudandet är tänkt att vara anpassat efter lokalstorlek/arbetsplatser, vilorum
samt nivå av servicetjänster.

Sett till de tidigare redovisade delarna i arbetet gällande hållbarhet och detaljplaner är
affärsidén mycket i linje med vad som kan anses dels ett hållbart alternativ då idén bygger på
att effektivisera användningen av redan befintliga byggnader. Samtidigt som man kan
undvika en lång detaljplaneprocess då man primärt söker sig till byggnader med en tillåten
blandad användning.

4. Marknadsundersökning och resultat
För att få en verklighetsanknuten uppfattning av hur marknaden för denna typ av lokallösning
ser ut idag har intervjuer med relevanta branschorganisationer och potentiella kunder hållits.
Intervjuobjekten är representanter från Region Stockholm, Stronghold, PropTech Sweden
samt ett antal verksamheter som affärsidén skulle kunna tänkas rikta sig till. Tanken med att
vända sig till ett mindre antal respondenter var att uppnå ett mer djupgående samtal och kunna
behandla frågor i större utsträckning än vid ett enkelt frågeformulär.

4.1 Metod för intervjuerna
Intervjuerna har hållits över telefon, i videosamtal och en intervju genomfördes i mailformat.
Intervjuernas syfte att inhämta en informationsbas från branschorganisationerna och företagen
för att skapa en bättre bild av vad insatta personer och företag anser i frågor gällande lokaler
och boende. Hur dessa företag och branschorganisationer ser på framtiden för lokaler och
boende, hur ser/kommer behovet se ut, vilka begräsningar finns i dagens struktur att
genomföra en ändring eller bygga en ny byggnad och så vidare. Motiveringen till att just
dessa branschorganisationer valdes ut till intervjuerna är för att dom har en övergripande syn
på fastighetssektorn samtidigt som dom verkar inom många relevanta, men även övergripande
områden för fastigheter. Företagen som intervjuats valdes baserat på att deras storlek och
verksamhets låg i linje med den tänkte kundbasen för konceptet.
Till intervjuerna var ett grundläggande frågebatteri förberett, aningen olika för
branschorganisationerna och företagen. Intervjuerna har därför utgått från samma grund men
samtalen tog olika riktningar beroende på respondenten vilket var tanken. Intervjuerna skedde
således i ett samtalsformat och inte utfrågningsformat i syfte att kunna ställa följdfrågor och
få så bred uppfattning från de intervjuade som möjligt istället för att begränsa dem till vissa
korta och mindre omfattande frågor.
Svaren på frågorna redogörs i ett sammanställt återberättande format intervju för intervju med
vissa styckesindelningar för att ge en uppfattning om vad stycket kommer behandla.
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4.2 Invest Stockholm Business Region AB
Intervju över telefon med huvudprojektledare på Invest Stockholm Business Region AB
(Region Stockholm). Invest Stockholms huvuduppgifter är att marknadsföra och utveckla
Stockholm varumärkesmässigt och som affärsdestination.
Vilka trender kan ni se för lokaler i Stockholmsregionen?
Trenderna i lokalefterfrågan är beroende på bransch och verksamhet. I ett exempel den
intervjuade gav nämndes lokaler i Kista som i dagsläget står tomma men som fastighetsägaren
hellre behåller outhyrda än genomför hyresgästanpassningar i. Vakansnivåerna stiger av den
anledningen vilket kan bli problematiskt vid tider av hyresbortfall.
Vad gäller industrilokaler är idag formatet på byggnaden viktigt. Vad som efterfrågas är till
stor del högre utformade lokaler för att underlätta hantering av varor med robotar och
optimerar förvaring.
Detaljplaner, dess detaljeringsgrad och möjlighet till alternativa lösningar för boende
och lokaler
För att kunna få en mer anpassad detaljplan och kunna ge bättre förutsättningar för alternativa
lösningar till boende- och lokalfrågor, likt den affärsidé som detta arbetet undersöker, tror den
intervjuade att detaljplanen bör se mer till ändamålet med området. Man måste lägga vikt vid
att harmonisera områden mellan exempelvis industri och boende. Med detta menades att
områden måste tydligare redogöra vilken typ av verksamhet som är avsedd för ett specifikt
område. Om det kan uppnås ger kommunerna mer frihet för tolkning då man enbart har ett
övergripande ändamål med området.
Områdesbestämmelser, byggnadsformer och potentiella möjliga hjälpmedel i
detaljplaner
Ett visst område kan vara avsett för en viss typ av verksamhet, exempelvis Årsta partihallar
(industri-/verksamhetsområde) och Vinsta (”blandområde”). Vad som lämpar sig i Årsta
partihallar är industriverksamhet enkom, och det medger inte några möjligheter för boende
eller annan typ av verksamhet på grund av den specifika karaktär dess verksamhet är av. I det
området är byggnaderna och infrastrukturen anpassad till tung industri och logistik vilket
resulterar i att det är direkt olämpligt att ha boende i dessa områden. Vidare nämns området
Vinsta i västerort som exempel på ett blandområde vilket skulle kunna vara ett område av rätt
karaktär för boende kombinerat med lokaler. Ett blandområde karaktäriseras av en blandning
av lokaler, verksamheter och bostäder och i samband med detta uttrycker den intervjuade
nedan citat.
”Avvägning måste ske mellan områdets karaktär och detaljplanens inriktning.”
Den intervjuade menar att man bör se till områdens övergripande karaktärer, vad de behöver
mer eller mindre av och hur detta kan medföra en önskad förändring i kommunen. Citatet är
aktuellt i detta arbete för att kommunen har möjlighet att frigöra områden för idéer likt den
arbetet undersöker och på så sätt underlätta för affärsidéer, företag som söker lokaler och
boende men även ge kommunen inslag av olika typer av verksamheter och områdesslag.
Vidare förklaras att de byggnader som idag finns tillgängliga i exempelvis Årsta partihallar
har vissa vakanser, men med den tekniska utveckling som skett under 2000-talet ställs idag
andra krav på byggnaderna. Idag efterfrågas en högre takhöjd. För att dessa vakanser ska bli
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uthyrda krävs således att byggnadshöjden ändras, vilket regleras i detaljplan. Den intervjuade
säger att det alltså måste genomföras en detaljplaneändring för att kunna åstadkomma
attraktiva lokaler vilket kan bli en lång process. En föreslagen lösning är istället att man i
detaljplanen ska fokusera på att behålla områdens indelningar och klassificeringar gällande de
verksamheter som tillåts inom dem. På så sätt skulle höjning av en byggnads takhöjd
smidigare kunna genomföras om det ligger i linje med områdets avsedda verksamhet.
Ett alternativt användningsområde för en byggnad specifikt avsedd för lokal och boende
tordes kunna vara en lämplig addering till de regleringar man kan genomföra i detaljplan. Det
skulle potentiellt bidra till effektivisering inom boende och lokaler i Stockholm vilket den
intervjuade ansåg som en bra idé sett till rådande bostads- och lokalmarknad.
Trender idag vad gäller hyror och fastighetsägares ageranden
Idag finns många lediga lokaler för sökande hyresgäster, men ett problem är att
fastighetsägarna i vissa fall hellre har vakanta lokaler än genomför en hyresgästanpassning.
Detta resulterar i att fastighetsägaren väljer att behålla vakanta lokaler på grund av låga
driftkostnader, i kombination med hög uthyrningsgrad av resten av dennes fastighetsbestånd.
Långsiktiga risker uppstår i tider av ändrade förutsättningar likt rådande Coronapandemi då
fastighetsägarna eventuellt inte får in tillräckligt stora intäkter på grund av bristande
betalförmåga hos hyresgästerna. I de lägena blir vakanser ännu mer svåruthyrda och kritiska
och på så sätt en ännu större belastning. För att motverka att det händer nämner den
intervjuade ett förslag om att införa bestämmelser om en lägsta uthyrningsgrad hos
fastighetsägare. Eller en viss hyresnivå som skulle kunna anses som lägsta godtagbara nivån
för att hyra ut i syfte att undvika vakanser och motverka stora intäktsbortfall.
Bristen på boende och lokaler anses vara en begräsning för verksamheter i utvecklingsfas.
Man har sett stor efterfrågan i de industriområden som ligger i närförorter till Stockholm
vilket är ett mycket attraktivt läge. I dessa områden råder i princip noll-vakanser vilket ledde
samtalet in på Tyresö verksamhetsområde. Den intervjuade säger att exploatera delar av
området Skrubba inom Tyresö verksamhetsområde kan bli aktuellt. Idag undersöker man
möjligheterna för 300 000 kvadratmeter mark att bli frigjord för lokaler i tomträtt- eller
arrendeform. Inom ramen för detta område hade ett koncept för kombinerat boende och
lokaler kunnat komma att bli intressant. Det hade kunnat medföra möjligheter för företag att
erbjuda boende för sina anställda, samtidigt som dom kan utveckla deras verksamheter i
tillgängliga lokaler.

4.3 Stronghold
Videointervju med två representanter från Stronghold. Stronghold agerar i Norra Europa med
långsiktiga fastighetsinvesteringar som affärsidé där man vill investera, äga och bidra till
utvecklingen av framtidens fastighetsteknik. Dotterbolag till Stronghold är bland andra
Newsec och NIAM.
Kort om trender inom logistik och lokaler
- Samhällsfastigheter och industri de mest populära fastighetstyperna de senaste åren.
- I och med stor efterfrågan på leveransalternativ och On Demand-tjänster inom
leverans ser man att höglager (lagerlokaler med hög takhöjd) i citynära lägen
efterfrågas av många företag.
- Enligt de intervjuade kan logistik/industri ha nått någon typ av mättnad.
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Framtida koncept för lokallösningar
I dessa rådande pandemitider tror de intervjuade att företag kommer inse att det arbete som
sker på distans faktiskt är genomförbart och effektivt, potentiellt effektivare än kontorsarbete i
viss utsträckning. Då en krissituation uppstår likt dagens Coronapandemi nämndes i intervjun
att företag förmodligen i större utsträckning kommer efterfråga flexibilitet när de hyr lokaler.
Man börjar ifrågasätta den traditionella kontorslösningen och kan börja se kontoret som en
slags mötesplats snarare än den bestämda och fasta arbetsplatsen för samtliga anställda.
Att kombinera arbete på distans med en lokal ”hubb”/kontorshotell, och ett gemensamt kontor
man mer ser som en mötesplats för företaget istället för en permanent och fast arbetsplats tror
de intervjuade kan vara en framtida lösning. Fördelarna med detta är tidseffektivitet,
stimulerande miljöombyte och effektivare utförande av arbetsuppgifterna både på kontoret
men även på den alternativa arbetsplatsen. Med den lokala hubben menas en slags
kontorslösning i liknande format som dagens coworking. Skillnaden skulle vara att inte
fokusera så mycket på kringtjänster eller utbytet med andra hyresgäster och communityt som
coworking idag gör. Utan mer ett renodlat alternativ till att arbeta hemma där möjligheten att
utföra sina arbetsuppgifter i en strukturerad och kontorsliknande miljö ges. Fördelen är även
att kunna skilja på arbetsplats och hem vilket de intervjuade tror är en viktig del om det ska
kunna vara en långsiktig lösning.
Dessa alternativa lösningar skulle kunna bli attraktiva i större bostadsområden, både bland
småhus men även lägenhetsområden där behovet av en separat arbetsplats utanför ens hem
finns. Man bör alltså i framtiden se mer åt en alternativ och anpassningsbar lösning för
individen än gårdagens fasta och traditionella kontorslösningar. I intervjun nämns kort att det
skulle kunna vara värt att jämföra och väga kostnaderna för de två alternativen mot varandra
för att se, svart på vitt, vad som är mest effektivt och mest ekonomiskt försvarbart. Ett
exempelscenario är att genomföra visst arbete hemma, visst arbete på den lokala hubben och
spendera exempelvis två koncentrerade och kärnfulla arbetsdagar på ett företagsgemensamt
kontor. Det skulle kunna minska utgifterna för lokaler men även potentiellt öka den output
företaget ger i och med effektivare förutsättningar för att genomföra sina arbetsuppgifter.
”Hur kan man maximera output givet input i form av vald lokalstrategi?”
Detta är ett citat från intervjun och det belyser dagens möjligheter i lokalfrågan, men även
problematiken. Hur mycket får ett företag faktiskt ut av den valda lokalstrategin? Då lokaler
kan medföra stora kostnader bör det vara en relevant fråga att ställa sig för att faktiskt se till
hur man utnyttjar det man betalar för. Idag kan det vara relevant att se över hur mycket ens
valda kontorslösning faktiskt genererar. Förmodligen har man inte tidigare provat en
alternativ lösning men det skulle kunna medföra fördelar, både ekonomiskt och
prestationsmässigt tror de intervjuade.
Boende och lokal i samma byggnad
I intervjun vidrördes möjligheten för verksamheter att samla lokaler och boende i en och
samma byggnad. Möjligheterna för detta ansågs vara lite mer vinklad mot vissa branscher
eller exempelvis kortare projektgenomföranden som är i behov av boende och viss specifik
inventarie- och/eller lokaltillgång för att lösa deras uppgift. Fördelen med denna typ av
lösning för ett projektgenomförande tror de intervjuade ligger i att maximera output sett till
den input man ger. Existerar möjligheten att snabbt installera sig i anpassade lokaler men att
även boende för de anställda för att lösa en projektuppgift i exempelvis en ny stad kan man
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vinna mycket på det. Ett sådant koncept kan ha stora fördelar inom vissa branscher där
möjligheten för specifika projektgenomföranden finns.

4.4 PropTech Sweden
Telefonintervju med en representant från branschorganisationen PropTech Sweden som
arbetar med att finna lösningar inom PropTech och agera brygga mellan fastighetsägare och
partners. Idag finns flera liknande verksamheter runtom i världen som man PropTech Sweden
har nära relationer med.
Övergripande trender för lokaler
Den intervjuade är för närvarande bosatt i London och vittnar om att det är en betydligt
vanligare företeelse att verksamhetsägare har sin bostad i samma byggnad som dess
verksamhet. Ett kort exempel ges av restaurang- eller pubägare som vanligen bor en trappa
upp från lokalen nedanför. I England har detta varit förekommande sedan lång tid tillbaka och
lösningen finns kvar än idag säger den intervjuade.
I Sverige tror den intervjuade att en liknande lösning inte existerar på grund av de höga
kostnader som det skulle medföra, antingen i form av hyra eller köpeskilling. Fortsatt
resonerar man att begränsningen i Sverige inte ligger i att det finns för få lokaler eller för lite
yta, utan snarare bristande effektivitet i utnyttjandet av lokaler och ytor i de redan befintliga
byggnaderna. Detta kan kopplas direkt till de hållbarhetsmål som är uppsatta för Sverige och
de förbättringar som bör genomföras i syfte att uppnå dessa (bland annat Agenda 2030).
Kontor i Stockholm utnyttjas idag inte alls effektivt sett till tiden de står tomma vilket är ett
ytterligare tecken på att kommande trender är kopplade till effektivare användning av redan
befintliga byggnader. Den intervjuade nämner vidare att fastighetsbranschen sedan länge varit
i en bekväm sits vilket lett till att man kunnat tacka nej till vissa hyresgäster och istället valt
att behålla vakanser vilket kan komma att bli problematiskt i svårare tider (exempelvis som
vid rådane Coronapandemi). Detta har negativ inverkan på driftnettot och i nästa steg negativ
inverkan även på värderingar av fastigheter baserat på driftnetton.
Den intervjuade ser att en hyresreglering måste till för att råda bot på de snedvridna
hyresnivåer som råder i bland annat Stockholm, detta främst vad gäller butikslokaler men
även kontor i viss mån. För industrilokaler tror man att leverans av varor kommer bli en
alltmer efterfrågad tjänst vilket skapar en efterfrågan på citynära lager och logistiklokaler
bland leverans- och budföretag. Den intervjuade liknar detta vid London där utbudet av
industrilokaler sedan Brexit minskat kraftigt i närförorter till London eftersom de lokalerna
sedan innan varit en så pass stor bristvara i dessa områden.
Framtida koncept för lokal- och boendelösningar
Idag förekommer former av coliving i London, vilket även är på ingång i Sverige. Detta är en
modern lösning och syftar till att ge ett flexibelt och smidigt alternativ till de traditionella
lösningarna, likaså är det aktuellt i lokalfrågan tror den intervjuade.
En lösning som kombinerar lokaler och boende är intressant säger den intervjuade som själv
pendlar i jobbet. Att ha möjlighet att ansluta sig till ett boende med möjlighet till kontor och
lokaler vore en smidig lösning och skulle kunna underlätta för många. Tanken att kombinera
branschgemensamma företag är likaså en bra grundidé, men man bör vara vaksam på
begränsningen i att flera företag inom samma bransch, alltså konkurrenter, kan se detta som
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ett problem. Detta begränsar även idén en aning i det avseendet att man hårt draget bara kan
ha ”en hyresgäst inom varje verksamhetsområde”. Flyttar någon hyresgäst ut är man då
begränsad i att fylla den vakansen baserat på vilken verksamhet dom bedriver. Den
intervjuade tror alltså att detta eventuellt kan smalna av kundbasen för konceptet en aning.
Energioptimering och digitalisering av byggnader generellt säger den intervjuade är den
framtid alla fastighetsägare står inför för att uppnå hållbarhet och tillmötesgå de miljömål vi
ska uppnå i Sverige. Men även yteffektivisering vilket affärsidén arbetet undersöker är i linje
med då det är redan befintliga byggnader detaljplanelagda för blandat boende med
verksamhetslokaler.
Kort om detaljplaner
Den intervjuade har enligt sig själv inte någon stor erfarenhet av detaljplanearbete men tror att
en ökad flexibilitet i dessa skulle gynna utvecklingen av samhällen, fastigheter och bidra till
hållbarhet. En upphandling kan ibland ta flera år säger den intervjuade, och vid tidpunkten för
genomförandet är produkterna och vissa lösningar som upphandlat om för byggnaderna redan
omoderna. Effektivare alternativ kan redan ha kommit ut på marknaden i snabbt utvecklande
branscher som exempelvis PropTech. Det medför att man upphandlar om produkter som vid
tidpunkten för genomförande av detaljplanen inte längre är aktuella. En ökad flexibilitet tror
man skulle leda till bättre, mer moderna och tidsenliga byggnader.

4.5 ChromoGenics
Telefonintervju med representant från ChromoGenics som utvecklar och framställer fasadglas
såsom solskyddsglad, solcellsfasader och dynamiska solskyddsglas. De håller just nu på att
upprätta deras egen fabrik som ska vara färdigställd hösten 2020 i Uppsala.
Framtiden för ChromoGenics
Man har idag sin verksamhet spridd över Sverige och vissa delar av Skandinavien men vill på
sikt börja leverera sina produkter ut i världen för att kunna inkludera fler och nya länder i sin
kundbas. I dagsläget har företaget precis inlett produktion av sina egna varor som tillsammans
med huvudkontoret som är placerat i Uppsala.
Tankar om kombinerat boende med lokaler och huruvida det kan vara attraktivt för
utvecklingsorienterade företag
Den intervjuade säger att företagets VD veckopendlar till kontoret i Uppsala, likaså flera
säljare från bland annat Danmark och Tyskland. Det ställer krav på att ha anordnade boenden
för de pendlande personerna, helst i närheten av kontoret och produktionen. Den intervjuade
säger att det finns klara logistiska fördelar med att ha ett anordnat boende i anknytning till
verksamheten. En modell för hur det hade kunnat fungera är att ha ett boende som gick att
dela mellan skiftarbetare, eller mellan flera personer. På så sätt utgör boendet bostad för fler
än en person och utnyttjas till sin fulla kapacitet. Förutsatt att två eller fler personer är i behov
av boende någon eller några dagar i veckan kan det potentiellt fördelas mellan dem. Vid
skiftarbete hade det kunnat fungera på liknande sätt, att ett boende är delat mellan exempelvis
dag- och nattarbetare. Detta är ett hållbart sätt att använda lokalerna men även ekonomisk
fördelaktigt vilket kan locka en större kundbas.
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Fördelar/nackdelar med att ha boende och lokal i samma byggnad
När utländska aktörer ska etablera sig på den svenska marknaden medför det ofta att man som
företag tar med sig anställda för att starta upp verksamheten nämner den intervjuade. Detta är
ett exempel på tillfälle då boende och lokalfrågan uppstår. Att göra ansats på en ny marknad i
ett nytt land är ofta ett stort åtagande vilket kräver bra förutsättningar för att det ska gå så
smidigt som möjligt. Den intervjuade tror därför att det bland annat inom detta segment finns
mark att vinna då man kan agera som en slags inkörsport för utländska företag till den
svenska marknaden då man bistår behövande företag en lösning för både boende och
verksamhetslokaler vilket är en smidig lösning.
Fördelar med klusterbaserade arbets- och boendelösningar
Den intervjuade tror att en lösning för boende och verksamhet inom samma byggnad är
attraktiv överlag, och även i aspekten produkt- och serviceutveckling. Om man kombinerar
företag inom samma bransch trodde den intervjuade att en kunskapsspridning mellan
verksamheterna skulle kunna uppstå. Likaså en viss produktutveckling och potentiella
samarbeten för företag inom samma bransch men med aningen olika verksamheter. Detta
skulle kunna bana väg för nya produkter och tjänster uppstår då man skapar band med nya
branschkollegor.

4.6 Svenska AeroGel
Telefonintervju med representant från Svenska AeroGel vars verksamhet består av utveckling
och produktion av materialet Quartzene som har vattenavstötande eller vattensugande
egenskaper.
Lokalsituationen idag och i framtiden för Svenska AeroGel
Idag huserar företaget i en byggnad strax utanför Gävle som Ericsson tidigare helt
ockuperade, men som numera utgörs av ett företagshotell. Ericsson nyttjade tidigare lokalerna
för montering av deras produkter men flyttade sedermera deras verksamhet till Baltikum. För
att man skulle ingå hyresavtal för lokalerna genomfördes omfattande hyresgästanpassningar
för att skapa lämpliga lokaler för intervjuföretagets produktion och verksamhet. I och med
hyresgästanpassningarna och att man övertog en ansenlig del av total uthyrbar yta ingick
fastighetsägaren och det intervjuade företaget ett långt hyresavtal till ett aningen rabatterat
pris.
Då man ingått detta hyresavtal avser man inte i dagsläget att söka nya lokaler, men konceptet
kombinerat boende med verksamhetslokaler i samma byggnad skulle kunna vara ett alternativ
för deras verksamhet på sikt. Anledningen till det är att man med hjälp av detta koncept tillåts
”prova på” en marknad utan att etablera sig permanent. Idag huserar produktionen i Gävle och
det är en stationär lokallösning som man vill behålla. Men för att angripa nya geografiska
marknader skulle ett koncept för boende och verksamhetslokaler vara ett relevant alternativ
säger den intervjuade.
Potential för kombinerade verksamhetslokaler och boende
Företaget har i sin verksamhet samarbete med ett antal företag som man tror skulle kunna
tänkas dra nytta av lokaler med boende. Övergripande tordes detta främst gälla verksamheter
inom lätt industri och exempelvis montage, men även inom produktion av tjänster där
personalen är den huvudsakliga produkten/verktyget. I och med att man i dessa branscher
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möjligen är i behov av lättare industrilokaler, viss maskinpark och vissa logistiska
förutsättningar tror man att det enklare går att kombinera företag tillsammans i samma
byggnad med liknande verksamheter. Man tror vidare att tyngre industri ofta kräver sin egen
produktionsmöjlighet och på så sätt främst avser att ha egna produktionslokaler. Men vissa
grenar kan även inom de verksamheterna möjligen vara intresserad av en möjlighet för
kombinerade lokaler och boende, exempelvis för säljare av produkterna.
”Hur kan man anpassa ytorna efter behovet?”
Citatet ovan är från den intervjuade då denne nämner att en intressant lösning i lokalfrågan är
anpassningsbara ytor. Att man genom exempelvis mobila väggar skapar möjlighet för att
kunna anpassa lokalerna till den storlek och utformning en viss hyresgäst efterfrågar i ett
skede av verksamheten. Detta tror man skulle medföra en större tillgänglighet för fler företag
då man inte begränsas utformningsmässigt av lokalerna. Det skulle vara en stor flexibilitet
hos hyresvärden och det kan attrahera fler verksamheter som är i en utvecklingsfas och inte
kan säkerställa hur stora ytor man behöver, eller hur ens lokalbehov kommer att se ut på kort
sikt.
Klusterbaserade verksamhetslokaler
Den intervjuade anser att det fysiska mötet fortfarande är mer värdefullt än exempelvis maileller telefonkontakt. Detta nämns som en motivator till att klusterbaserade lokaler kan
medföra positiva effekter både verksamhetsmässigt men även för gemenskap och samhörighet
till de andra hyresgästerna. Tillsammans kan verksamheter utvecklas och nya idéer, tjänster
och produkter kan potentiellt komma att uppstå då liknande verksamheter kommer i kontakt
med varandra.

4.7 Furhat Robotics
Mailintervju med representant från Furhat Robotics. Furhat Robotics arbetar med
utvecklingen av ”human-computer interaction” i vilket dom tar fram sociala robotar.
Verksamheten och lokaler i dagsläget
Intervjuföretaget har idag en lokal i Stockholm om ca 300 kvadratmeter med tillhörande
förråd. Idag ser man en tillväxt för företaget över tid och tror att detta kommer medföra en
fördubbling i det lokalbehov man idag har. Då företaget säljer sina produkter själva har dom
krav på deras lokaler i geografiskt avseende för att med enkelhet kunna genomföra
affärsmöten och demo av deras produkter för besökare.
Intresse av kombinerade verksamhetslokaler och boende
I samband med expansion av verksamheten kan företaget se att möjligheten för boende och
verksamhetslokaler tillsammans skulle vara intressant för att tillhandahålla ett tillfälligt
boende för resande personal eller besökare. I sådana fall skulle man nyttja denna lösning för
temporärt boende, man skulle efterfråga en trevlig miljö men som samtidigt kan inspirera de
arbetande samt besökare i lokalerna.
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För- och nackdelar med kombinerade lokaler med boende
Idén om verksamhetslokaler tillsammans med boende tror det intervjuade företaget i grunden
är bra, men man tror även att en konkurrenskraftig prisnivå kommer medföra en större
kundbas och kommer nå fler potentiella hyresgäster.

5. Analys och diskussion
Syftet med denna uppsats var att studera huruvida ett marknadsintresse finns för en affärsidé
att kombinera coworking och coliving. Även att studera juridiken vad gäller lagar för lokaler
och boende inför upprättandet av ett hyresavtal för affärsidén. Arbetet syftade också till att
resonera kring fastigheter och byggnader ur ett hållbarhetsperspektiv kopplat till dagens krav
på hållbarhet, och om affärsidén är rätt i tiden ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom studie av
litteratur och lagen samt intervjuer sammanställdes informationen vilket utgör resultatet i
arbetet. Nedan repeteras arbetets frågeställningar som därefter analyseras och diskuteras.
Frågeställningar
- Finns det efterfrågan på marknaden för en lokallösning som kombinerar coworking
och coliving? Vilka sårbarheter finns?
- Vilka juridiska punkter/aspekter är viktiga vid upprättande av hyresavtal för en ny typ
av lokallösning som kombinerar coworking och coliving?
- Hur ser möjligheterna/begräsningarna i detaljplaner ut för nya lokallösningar?
- Hur kan man tillgodose god hållbarhet i utvecklingen av ett nytt lokalkoncept?

5.1 Marknadsundersökning
Baserat på de genomförda intervjuerna är en den gemensamma uppfattningen att ett koncept
för alternativ lokalanvändning som kombinerar boende och lokaler intressant och en attraktiv
lösning. En stor majoritet av intervjupersoner hade sedan innan varit i kontakt med någon
form av coworking, och att addera boende till det ansåg en majoritet vara ett steg i rätt
riktning och rätt i tiden. Vidare kan sammanfattas att de intervjuade, även i och med
COVID19, ser att ett alternativt till traditionella arbetsplatslösningar är intressant. Företags
effektivitet, verksamhetsutövning och samarbete sätts på prov men det kan enligt många av de
intervjuade leda till alternativa lokallösningar som möjligen är effektivare ur flera synvinklar.
De intervjuade tror att det kan medföra ekonomiska fördelar, men även ökad produktivitet
som resultat av digitalisering och effektivisering av lokalanvändningen.
En annan gemensam uppfattning bland de intervjuade är att man måste hitta rätt kundbas för
konceptet och det tror man är essentiellt för dess genomförande och framgång om man ska
uppnå dessa kluster. Detta är såklart applicerbart på nästan alla produkter och tjänster i
allmänhet men eftersom affärsidén bygger på att man ska upprätta branschgemensamma
lösningar ställer det ett högre krav på att man hittar en avvägning mellan konkurrens och
gemenskap bland hyresgästerna. Dels ur konkurrenssynpunkt, men även kopplat till
samarbete och synergieffekter som man vill ska uppstå. Förutsatt att rätt kundbas kan uppnås
tror de intervjuade att positiva synergieffekter kan uppstå. För att man ska kunna upprätta ett
fungerande koncept med branschgemensamma hyresgäster är det grundläggande att detta är
tillgodosett vilket några intervjuade kunde se som en sårbarhet i genomförandet. Att ständigt
upprätthålla en och samma branschgemenskap men även en avvägning mellan vilken
verksamhet företaget bedriver kan måla in affärsidén i ett hörn när det kommer till att välja
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hyresgäster. Om en leverantörverksamhet flyttar ut bör det rimligen begränsa vilka nya
hyresgäster man kan vända sig till då man vill hitta en liknande verksamhet, eller någon som
inte är för nära konkurrent med befintliga hyresgäster. Detta kan eventuellt medföra
komplikationer i att hitta ”lämpliga” hyresgäster som fyller en funktion i
branschgemenskapen, samtidigt som de inte är i konkurrensposition med annan hyresgäst.
Verksamheter som de intervjuade tror kan attraheras av denna typ av lösning är företag som
vill utvecklas och som agerar inom lättindustri, logistik men även företag i branscher med
olika former av projektgenomföranden som söker uppehälle under en viss period.
Vad gäller hållbarhet är de intervjuade branschorganisationerna och Stronghold överens om
att PropTech är ett viktigt steg i riktningen mot bättre förbrukningsalternativ och
informationstolkning i fastighetssektorn. Men även att man måste se över möjligheterna att
använda de befintliga ytorna effektivare snarare än att bygga nytt vilket är det första steget i
riktningen mot en hållbarare fastighetssektor. Sett till detta ligger affärsidén mycket i linje
med hållbarhet då genomförandeidén bygger på att man primärt söker sig till byggnader och
fastigheter med en tillåten blandad användning för att på så sätt undvika långa
detaljplaneprocesser.

5.2 Legala aspekter
Enligt 9 § HL ska lägenheten uppfylla vissa grundkrav vad gäller dess skick och det med
hänsyn till ” den allmänna uppfattningen i orten” och dess ”avsedda ändamål”. Eftersom det i
dagsläget inte finns någon liknande lösning som kombinerar coworking och coliving kommer
man behöva göra en bedömning av hur skicket på lägenheterna och användningen ska
definieras. I kombination med detta ska även hyresnivån sättas och den utgår från vad man till
störst del avser nyttja lägenheten till. I fallen RBD 11:84 och RBD 22:84 konstaterades att
den övervägande del av lägenheten kommer reglera vilken hyresnivå hyresvärden kan sätta
kopplat till lägenhetens ändamål. Om det är till övervägande del avsett för boende, eller om
det är till övervägande del verksamhetslokaler, kommer det ha betydelse för vilken hyresnivå
man kan utgå från. Dessa rättsfall är som tidigare nämnts av äldre karaktär men principen och
bedömningen kan vara vägledande i denna affärsidé ändå. I del 2.9.5 ”Specifikt om kontor
(K) i detaljplaner” beskrivs, och exemplifieras med bild, hur kontorslokaler (K) kan redovisas
i detaljplaner, men som endast utgör komplement till huvudändamålet som är industri (J).
Kontoren utgör således bara komplimenterande utrymmen till industriverksamheten. Det
skulle potentiellt kunna vara ett alternativt sätt att utforma hyresavtalet. Att den mindre
betydande delen, exempelvis boende, utgör ett komplement till verksamhetslokalerna. En
annan möjlighet är att separera hyresavtalen mellan verksamhetslokaler och boende för att
kunna specificera dessa efter deras användning och på så sätt undvika att behöva avväga
hyran för en kombination av lägenhetsanvändning.
I delen 2.8.5 ”Utmaningar i avtal för coworking” redogjordes att man som hyresvärd, men
även fastighetsägare bör se över om coworkingoperatörens hyresgäst är momspliktig eller inte
då detta kan vara av betydelse för både fastighetsägaren och coworkingoperatören. Om
hyresgästen till coworkingoperatören inte är momspliktig ska detta regleras mellan
fastighetsägaren och coworkingoperatören vilket bör göras klart och tydligt. Om det leder till
att hyresintäkterna blir felaktiga föreligger grunder för tvist.
Vidare i hyresavtal ska bestämmelser för hur länge avtalet sträcker sig upprättas. Antingen
gäller avtalet på obestämd tid (tillsvidareavtal), eller så är det tidsbegränsat till en viss period
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(visstidsavtal). Huvudregeln är att man ingår avtal på obestämd tid. Beroende på i vilken form
man väljer att upprätta avtalet kommer det att påverka uppsägningstiden. Sett till liknande
verksamheters upplåtelseform (befintlig coworking och coliving) är visstidsavtal mest nyttjat.
För ett tidsbegränsat avtal som pågått i mer än nio månader ska uppsägning ske skriftligt,
annars förlängs avtalet på obestämd tid om inte annat avtalats. (5 § HL)
Utöver detta är en god idé att se över hur man vill behandla det indirekta besittningsskyddet.
Det kan avtalas bort i ett separat avtal mellan hyresgästen och coworkingoperatören som ska
godkännas av hyresnämnden. Det kan vara en lämplig lösning för att undvika tvister i ärendet.
Detta är administrativt tungt då man måste genomföra samma process med alla hyresgäster,
men fördelarna att undvika tvister torde överväga de administrativa komplikationerna.
Kopplat till skicket och nyttjandet av lägenheterna är hyresgästens vårdplikt, dennes
förverkandegrunder och den allmänna ordning och redan som ska råda enligt hyresavtalet.
Eftersom affärsidén avser lokaler i kombination med boende är dessa punkter viktiga att
utforma noggrant för att en god boende- och arbetsmiljö upprätthålls över tiden och att alla
hyresgäster befinner sig där på samma villkor och är införstådda med dessa. Om
bestämmelser i dessa frågor inte klargörs i avtalet torde stor risk föreligga att det blir
logistiska missar i exempelvis städning och underhåll men även trivsamhetsfrågor bland
hyresgästerna såsom vem som har tillgång till vad, vid vilken tid, hur man får nyttja
gemensamma ytor med mera. Standardavtal för lokaler finns upprättat från Fastighetsägarna
vilket kan vara en utgångspunkt vad gäller de mer praktiska delarna för att utgöra en bas att
utgå från. Eftersom det idag finns hyresavtal för verksamma coworkingoperatörer bör man
kunna finna inspiration från dessa avtal, likaså vad gäller avtal för coliving som är i
uppförandefasen.

5.3 Detaljplaner
En detaljplan ska tjäna sitt syfte genom prövning av ett specifikt område och huruvida det
lämpar sig för bland annat bebyggelse, såväl nybyggnation som bevaring eller förändring av
befintlig bebyggelse. Då detta är detaljplanens huvuduppgift kan dess utformning därför vara
av en varierande detaljeringsgrad. I vissas tycke bland de intervjuade till detta arbete men
även tidigare arbeten såsom ”Detaljplaner i praktiken” (2012) finns uppfattningen att
detaljplaner ibland regleras i för hög detaljeringsgrad. Enligt 9 kap. 2 § PBL måste
planändring ske, eller en ny detaljplan tas fram, vid ändrad användning av en byggnad trots
att grannar och byggnadsnämnden godkänner det nya användningssättet. Detta kan medföra
ett haltande och till viss del omodernt tillvägagångssätt i hanteringen av samhällens och
kommuners utveckling. Skulle denna process istället kunna kortas ner genom att vissa steg
kan förbises vid godkännande från berörda parter i frågan, eller att man kan utge större
spelfrihet för byggherren torde detta resultera i mindre kostsamma processer och snabbare
genomföranden. Kopplat till snabbare genomföranden är även de produkter och
byggnadstillbehör som idag fastställs långt innan genomförandetiden för detaljplanen. Det
kan eventuellt medföra att vissa produkter är aningen daterade redan innan dess
genomförande då exempelvis produkter inom PropTech utvecklas i hög hastighet.
Sett till hur arbete idag sker i detaljplaneprocessen och de nödvändiga åtgärder som måste ske
för att en ändring ska kunna genomföras i ett detaljplanelagt område är den samlade
uppfattningen från branschorganisationer och företag att en större flexibilitet och tillåtlighet
skulle vara av nytta.
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För att koppla detaljplaner till affärsidéns genomförande kan man objektivt konstatera att en
långsam process kan vara ett hinder för idéer och lösningar till nutida problem. För att
affärsidén i detta arbete ska vara genomförbar och effektiv inom snar framtid underlättar det
drastiskt om vissa grundläggande förutsättningar är uppnådda. Ett exempel är att affärsidén
primärt söker sig till fastigheter vars detaljplan tillåter en kombination av boende och
verksamhetslokaler. Vad det innebär är en mycket snabbare och flexiblare process vid arbetet
med kommunen då byggnaden redan tillåter det eftersträvansvärda ändamålet. De intervjuade
är överens om att detaljplaner måste bli mer flexibla och ge mer utrymme för frihet hos
exploatören/byggherren för att bidra till modernitet och smidigare processer. Idag kan
detaljplaner vara en tidsmässig begränsning för affärsidéer vilket skulle kunna leda till en
eventuellt daterad affärsidé vid tiden för genomförande, eller att det blir onödigt kostsamt på
grund av tidsåtgången och man väljer att avstå genomförandet. Sett till detta har affärsidén
riktat sig till fastigheter med tillåten blandad användning just för att undvika denna process
vilket medför att man kan koncentrerar sig på mer relevanta delar i etableringen av konceptet.
Såvida man kan genomföra sin idé i befintlig detaljplan bör det vara att föredra då man kan
lägga resurser på andra delar av etableringen.
Om man ser på frågan ur en fastighetsägares perspektiv torde det resultera i en snarlik
uppfattning om affärsidén kopplat till detaljplaner. Om fastighetsägaren har möjlighet att
bedriva blandad verksamhet i en redan befintlig byggnad, vilket även ligger i linje med ett
hållbart fastighetsbestånd, är det förhoppningsvis en möjlighet att kunna öka sina
hyresintäkter. Kan man erbjuda företag att lösa deras lokalfråga men även förse sina anställda
boende bör detta resultera i högre hyresintäkter än enbart en hyresgäst för exempelvis
verksamhetslokaler. Detta dels för att man kan ta ut hyra spritt över hela dygnet i och med
boendelösningen, samtidigt som detta kan medge ett större antal hyresgäster till en byggnad
än vad som varit möjligt innan.
De byggregler som nämns i del 2.9.7 ”Boverkets byggregler” kan vara intressanta att nämna
något om kopplat till affärsidén och säkerhet. De handlar främst om hur fastighetsägaren ska
inreda byggnaden sett till dess ändamål ur ett säkerhets- och logistikperspektiv. Affärsidén
söker sig till byggnader för kombinerad användning mellan boende och verksamhetslokaler
vilket kommer ställa krav på exempelvis brandceller och de hygienutrymmen som ska finnas i
boendedelen samtidigt som säkerhetsdetaljer bör upprättas i verksamhetslokalerna. Detta är
grundläggande krav på byggnadens säkerhet och hur folk kommer kunna vistas där. Då
hyresgästanpassningar ska genomföras av byggnaden för affärsidén är dessa delar viktiga att
ha rett ut, alltså till vilken grad boende utgör ändamålet, vilka gemensamma ytor som
kommer finnas, vems ansvar dessa är, hur många personer vill man maximalt ska kunna
vistas där samtidigt, men även under ”vila” och så vidare.

5.4 Hållbarhetsaspekter
Fastighetssektorn har som redovisats en god potential att göra stor skillnad inom detta område
då dess energiförbrukning motsvarar runt en tredjedel av Sveriges totala energiförbrukning.
Förändring i energiförbrukning kan ske genom en rad olika åtgärder där uppvärmning av
byggnader har en ledande roll följt av transporter involverade inom fastighetssektorn.
PropTech ett viktigt verktyg som enligt branschorganisationer och Stronghold är nästa stora
förändringen inom fastighetssektorn. Det syftar till att digitalisera byggnader för att kunna
inhämta och tolka information från byggnaderna från exempelvis uppvärmning och
ventilation. Utifrån dessa värden kan man dra slutsatser om hur man kan effektivisera och
förbättra värdena ur ett hållbarhetsperspektiv. Det handlar helt enkelt om att göra
fastighetssektorn mer digital och tidsenlig, och utifrån det kunna förbättra sig i
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hållbarhetsavseende. Det är centralt att byggnader börjar digitaliseras för att underlätta
avläsning och reglering av fastighetssektorns förbrukning och agera i enlighet med de
uppsatta hållbarhetsmålen för Sverige. Till följd av detta torde även många av dessa
hyresvärdar bli mer attraktiva för hyresgäster (Eichholtz et al. 2013) då flera och fler söker
just hållbara alternativ på marknaden, även om en viss hyrespremie förekommer. (Miller et al.
2009)
Eftersom förbrukningsrelaterade frågor är mycket upp till fastighetsägaren och hur dom vill
manövrera deras innehav torde byggnadens övergripande hållbarheten i stort ligga i hur
fastighetsägaren vill agera i dessa frågor. Utöver det har såklart varje enskild individ och
enskild verksamhet ett ansvar att ta, men just kopplat till hur byggnaden i stort ska agera så är
fastighetsägaren den beslutsfattande. Hursomhelst finns det, som tidigare redogjorts, en
efterfrågan bland hyresgäster att hyra genom ”gröna hyresavtal”. I affärsidén som detta arbete
behandlar kommer lokalerna och boendena hyras ut till företag vilket är en bra kundbas för
hållbarhet eftersom dom enligt Eichholtz et al. (2013) vill bidra till hållbarhetsarbete. Att vara
ett hållbarhetsmedvetet företag är attraktivt för samarbetspartners och men även ur
samhälleligt perspektiv (privatpersoner och kunder). Affärsidén som arbetet behandlar torde
bidra till god hållbarhet eftersom det är en idé som syftar till en effektivare användning av
befintliga byggnader (yteffektivisering). Litteraturstudierna samt de intervjuade
branschorganisationerna och Stronghold är överens om att yteffektivisering är en oerhört
viktig del i att skapa hållbarhet i fastighetssektorn. Denna gemensamma uppfattning i denna
fråga är ett gott tecken att affärsidén agerar i rätt riktning och tidsenlig anda för hållbarhet.
Utöver att digitalisering finns även möjligheter att förbättra och påverka i olika aspekter av
ekonomisk och social hållbarhet där de ekonomiska hållbarhetsverktygen är att investera med
hållbarhet i åtanke. Social hållbarhet kan förbättras med hjälp av affärsidén och kommunens
agerande. Om kommunen väljer att detaljplanelägga fler fastigheter som tillåter detta koncept
och ändamål, kombinerat verksamhetslokaler och boende, i specifikt utvalda geografiska
delar av kommunen kan man på så sätt bidra till social hållbarhet. Detta genom att man kan
placera näringsverksamhet med inslag av boende i områden som kommunen anser behöver
förändring av något slag.
Ett annat exempel är att vidta åtgärder i byggnaden för att sänka energiförbrukningen vilket
kan vara en kostsam investering men som även kan resultera i en mer attraktiv byggnad på
sikt eftersom den är hållbart anpassad. När man talar om social hållbarhet är det kopplat till
att skapa drägliga förhållanden för de som ska nyttja byggnaden. Men även hur
fastighetsägaren resonerat kring arbetsvillkoren för de anställda i byggnationen, om
byggnaden kommer bidra till ett bättre närområde och vilka material som använts, och under
vilka arbetsrättsliga och förbrukningsmässiga förhållanden dessa framställts.
I dagens samhälle ställs höga krav på företag och deras agerande i hållbarhetsfrågor, dels till
följd av de krav som exempelvis FN ställer på nationer genom Agenda 30 (hållbarhetsmål till
2030 och 2045). Men även i moraliska aspekter vilket menas att man som företag måste se till
att ens ageranden och verksamhet genomförs i enlighet med vad ens kunder anser korrekt.
Kundernas uppfattning av hur företagen agerar i olika hållbarhetsfrågor kan bli absolut
avgörande för framtida relationer mellan företaget och kunden. I fastighetsbranschen tar sig
detta uttryck genom att fler och fler hyresgäster söker sig till hyresvärdar med hållbara
alternativ. (Eichholtz et al. 2013) Hållbara alternativ kan som ovan redovisat genomföras med
ekonomisk, ekologisk/miljömässig och social inriktning. I detta har affärsidén delar att vinna
genom att exempelvis inrikta sig på lågenergilösningar i boendedelarna och
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verksamhetslokalerna, nyttja hållbara material inom konceptets servicetjänster och i
allmänhet fokusera på hållbarhet för att kunna attrahera kunder och agera i rätt riktning.

6. Slutsatser och fortsatta studier
6.1 Slutsatser
Konceptet att kombinera coworking med coliving bygger på två befintliga koncept som ligger
väldigt rätt i tiden sett till de rådande förhållanden världen över där bostadsbrist och lokalbrist
är vanligen förekommande i storstäder. Men även ur ett hållbarhetsperspektiv där stort fokus
idag läggs på effektivare utnyttjande av redan befintliga byggnader och lokaler men även
effektivisering av byggnaders förbrukning och bättre social hållbarhet i samhällen.
Baserat på resultatet från arbetets marknadsundersökning kan konstateras att affärsidén är en
attraktiv idé och konceptet är tilltalande för både branschorganisationer inom
fastighetssektorn såväl som de potentiella kunderna som intervjuats. Vid genomförandet av
affärsidén torde det vara viktigt att hitta en relevant bransch som ska utgöra kundbasen vilket
kan bli en aning utmanande uppgift. Vill man främja synergieffekter och potentiell utveckling
av produkter och tjänster inom byggnaden är det viktigt att hitta rätt balans mellan
hyresgästerna. Hyresgästerna ska förslagsvis inte ha samma affärsidéer eller verksamheter då
det kan leda till att man trampar varandra på tårna konkurrensmässigt, men de bör samtidigt
ha gemensamma nämnare som enar dem för att främja synergieffekter. Balansen mellan
gemenskap och konkurrens kan vara en utmanande nöt att knäcka, men den medför stor
gemenskap, värdefulla relationer och förhoppningsvis produkt- och tjänsteutveckling när den
väl knäckts. Baserat på arbetets intervjuer tror man att en potentiell kundbas kan vara
expanderande företag i utvecklingsfas, men även företag som bedriver projektgenomföranden.
I samband med företags expandering eller uppstart är det svårt att räkna ut precisa behov av
lokaler och personal viket innebär att ett flexibelt alternativ som kan vara följsamt företagets
utveckling är till stor nytta och kan förmodligen attrahera en stor kundbas. I
projektgenomföranden kan affärsidén vara aktuell då man under en kortare och tidsbegränsad
period ges tillfälle att lösa lokal- och boendefrågan i en ny stad vilket de intervjuade tror
underlättar drastiskt för företaget. Utöver dessa förslag är det ett bra alternativ för företag med
pendlande personal vilket flera av de intervjuade kunde intyga på egen erfarenhet.
Vad gäller hyresavtalet för konceptet med hänsyn till hyreslagen är det viktigt att komma
fram till vilken del av konceptet som utgör huvudverksamhet för att avgöra vad man ska
definiera konceptet som. Det viktiga med avtalet är att det ska reglera både bestämmelser om
skicket på lägenheterna men även praktiska detaljer såsom uppförande bland de boende och
förverkandegrunder etcetera. Det finns idag möjlighet att upprätta allt detta i hyresavtalet där
redan befintliga coworking- och coliving-avtal som tillsammans med Fastighetsägarnas
standardavtal för lokaler hade kunnat utgöra en bra utgångspunkt att bygga vidare på. I och
med att det kommer inrymmas flera verksamheter bör även stort fokus läggas på att
bestämma de praktiska delarna i avtalet för affärsidén. Dels för hyresgästerna sinsemellan och
deras trivsamhet, men även avtalsmässigt mellan operatören för affärsidén och hyresgästen
respektive fastighetsägaren. Eftersom man i denna affärsidé inte är ägare av fastigheten
kommer man ha ett hyresavtal att hålla sig till i egenskap av förstahandshyresgäst till
fastighetsägaren. För att i sin tur upprätthålla god relation till sina hyresgäster som är
affärsidéns kunder.
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Detaljplaneprocessen är idag ett ämne som diskuteras i många delar av samhället och som i
vissas mening löper risken av för hög detaljeringsgrad vilket medför begränsningar
tidsmässigt och kreativitetsmässigt för bra och moderna lösningar. Just för denna affärsidé
torde det inte utgöra någon större begräsning då man endast söker sig till fastigheter med en
tillåten blandad användning av boende och lokaler. På så sätt kan denna affärsidé spara tid
och resurser i det avseendet och kan fokusera på andra delar av genomförandet.
Ur hållbarhetsperspektiv är affärsidén rätt i tiden då man vill utnyttja befintliga byggnader
snarare än att bygga nytt vilket är en mycket bra startpunkt för ett hållbart agerande.
Affärsidén tillsammans med fastighetsägaren kommer även erbjuda möjligheter för
kommuner att uppnå förbättrad social hållbarhet. I dialog mede fastighetsägaren kan
affärsidén även ha positiv inverkan på de förbrukningsmål som finns uppsatta för Sverige vad
gäller materialval till byggnaden och dess förbrukning.

6.2 Fortsatta studier
För fortsatta studier rekommenderas att följa upp kommuners hantering av byggnader och
fastigheter med tillåten blandad användning och hur det verktyget nyttjas av kommuner för att
kunna råda bot på lokal- och boendebrister som råder i vissa delar av Sverige.
Specifikt sett till affärsidéer inom detta område vore det intressant att genomföra en mer
djupgående och omfattande marknadsundersökning av en potentiell kundbas att reda ut vilka
branscher och verksamheter man skulle kunna rikta sig mot.
Följaktligen vore det intressant att djupare studera coliving och coworking och hur dessa
koncept ter sig efter COVID19. Vilka framgångsfaktorer som Coronapandemin medför och
vilka svårigheter de möter.
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