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The Future (of the) Office
En scenariostudie av vad det framtida kontoret kan se ut med hänsyn till 

framstegen inom digitalisering



Digitalisering

Covid-19Förändrat 
beteende

Snabba 
svängningar, 

osäker marknad

Framtida 
förväntningar?

Syftet med denna studie är att utforska 

intressenternas förväntningar på 

kontorsmarknadens utveckling. Vidare syftar 

studien till att undersöka om de olika 

intressentgrupperna, som representerar 

marknaden, har likvärdig syn på det framtida 

kontoret och om inte, presentera betydande 

skillnaderna mellan dessa.

PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE



FORSKNINGSFRÅGOR

Vad är det framtida kontorets riktning och vilka viktiga egenskaper är förknippade med 
dess utveckling?

Kommer Covid-19 att påskynda utvecklingen av kontoret ytterligare?

Kommer den digitala utvecklingen göra det fysiska kontoret irrelevant i framtiden?

Hur kommer marknadsförhållandena att förändras i samband med utvecklingen av det 
framtida kontoret?
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Organisatoriska 
Aspekter

Förändring av 
Arbetskraft

Förändring av 
Arbetsplats

Förändring av 
Arbetsstil

Digitalisering av 
Kontoret

Hyresnivå Vakansgrad Yield Förändrad 
Efterfrågan

Beteende



DELPHI METODEN

Formulär 1: Första svar

Behandling av 
Formulär 1

Formulär 2: 
Feedback

Behandling 
av Formulär 
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Framtida 
Scenario

16 deltagare svarade på 10 frågor:
Fastighetsägare, kontorshyresgäster och experter

155 svar
Liknande svar buntades ihop

75 påståenden:
Alla intressenter fick ge feedback på dessa

49 påståenden:
Totalt antal påståenden togs i beaktning

Framtida Scenario:
Alla likheter som presenterades i tidigare omgångar 

blev grunden för det framtida scenariot

En metod för att systematiskt kartlägga en expertpanel i flera omgångar
i syfte att nå enighet om ett framtida scenario eller en fråga.



FRAMTIDA 
SCENARIO



o Framkalla viljan att komma till kontoret

o Dynamiska ytor, anpassningsbara

o En plats för energi och socialt umgänge som skapar "vi"-känsla

o Fortsatt digital utveckling och hållbarhet

Fråga 1:
Vad är det framtida kontorets riktning

och vilka viktiga egenskaper är 
förknippade med dess utveckling?

o Kontoret kommer vara fortsatt relevant i framtiden

o Community kulturen kommer att förstärkas i framtiden då den kommer 

att efterfrågas ytterligare

Fråga 3:
Kommer den digitala utvecklingen göra det 

fysiska kontoret irrelevant i framtiden?

o Covid-19 har påskyndat utvecklingen av framtidens kontor

Fråga 2:
Kommer Covid-19 att påskynda utvecklingen av 

kontoret ytterligare?

o Kontorssegmentet står inför stora förändringar i takt med att fysiska kontorsytor 

efterfrågas i mindre utsträckning

o Olika typer av förväntningar hos de olika intressentgrupperna

o Fastighetsägare är generellt mer konservativa

Fråga 4:
Hur kommer marknadsförhållandena att 

förändras i samband med utvecklingen av 
det framtida kontoret?
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