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Scandic utvecklar coworking – satsar på affärsfrukost 
Idag är det ett år sedan Scandic lanserade nordens största nätverk av coworkingytor. 
Konceptet, drivet av den ökande trenden av flexibelt arbete, öppnar upp hotellens ytor för 
såväl entreprenörer som etablerade företag och studenter. Sedan starten har över 102 000 
coworkingtimmar sålts på nära 270 hotell i Norden, Tyskland och Polen. Nu tar företaget 
nästa steg genom att välkomna coworkare på samtliga hotell att börja arbetsdagen med 
hotellfrukost inkluderat i priset.  
I takt med en ökad vaccinationstakt, lättade restriktioner och förändrade kontorsmiljöer kan allt 
fler välja var de vill arbeta ifrån. Och för många är en femdagarsvecka från ett traditionellt kontor 
ett minne blott. Under våren pilottestades därför en utveckling av Scandic Hotels 
coworkingerbjudande. Hotellfrukost som en del av coworkingkonceptet, pilottestades under en 
period på bolagets hotell i Sverige och visade sig vara ett mycket välkommet tillägg för 
distansarbetare som söker en flexibel arbetsplats för möten och arbetsro. Från och med 
september 2021 tar bolaget därför nästa steg och erbjuder frukost inkluderat i 
coworkingkonceptet på samtliga av hotellkedjans hotell.   

- Det senaste året har lärt oss att en arbetsdag inte behöver börja med stress och 
rusningstrafik till kontoret, men även att vi behöver mer dynamiska miljöer än 
hemmakontoret för att få inspiration. Att börja sin dag med en avslappnande och lyxig 
frukost på hotell kan vara den bästa starten på en bra arbetsdag och ett frukostmöte ett 
perfekt sätt att börja bygga upp sitt nätverk efter över ett och ett halvt år av pandemi, 
säger Anna Spjuth, Chief Commercial Officer på Scandic Hotels Group. 

Förutom frukost erbjuder Scandics coworkingerbjudande en bekväm plats för arbete utanför 
kontoret eller hemmakontoret, utrustat med Wi-Fi, kaffemaskin och tillgång till en lugn miljö för 
bästa arbetsro. Intresset har varit stort i takt med att coworkingtrenden har vuxit sig allt starkare i 
Norden och behovet för permanenta kontor minskar.  
 

- Både små och större företag söker en ökad flexibilitet för sina medarbetare, oavsett om 
det är på arbetsplatsen eller på distans. På våra hotell kan vi erbjuda dynamiska, 
flexibla, kostnadseffektiva arbetsytor och miljöer närmare hemmet eller på resan, något 
som visat sig vara mycket populärt, säger Anna Spjuth. 

Scandics coworkingkoncept erbjuder enkelhet och tillgänglighet för den som vill arbeta var som 
helst från något av Scandics närmare 270 platser. Hotellen erbjuder olika arbetsytor beroende 
på användarens behov – allt från lobbyjobb i loungen till mer lugna arbetsmiljöer. Även privata 
arbetsytor finns tillgängliga på förfrågan. Erbjudandet finns tillgängligt för drop-in gäster, såväl 
som för små och stora företag, som för sina anställdas räkning söker alternativa 
kontorslösningar för effektivt arbete, samarbete och nätverkande. Erbjudandet bygger på 
enkelhet och är fritt från bindningstider. Priset är 199 kronor för en dag. För gäster som endast 
vill coworka, finns nu även möjlighet att välja bort frukost och få ett halverat pris.  
För trygga hotellbesök följer alla Scandichotell programmet ”Stay safe at Scandic”. Det innebär 
fysisk distansering genom avståndsmarkeringar i hotellens allmänna ytor, tillgänglighet till 
handsprit, uppmaningar till att upprätthålla en god handhygien, utökade städrutiner, kontinuerlig 
desinficering av allmänna ytor och ett minskat antal platser i lobbys och restauranger.  
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Scandics coworking-koncept inkluderar: 
• Tillgång till nära 270 coworkingplatser i sex länder 
• Arbetsyta utifrån behov – från lobby till lugnare arbetsmiljöer 
• Hotellfrukost  
• Wi-Fi och eluttag 
• Kaffe, te och kolsyrat vatten 
• Rabatterade priser i shop och restaurang 
• Receptionsservice  
• Utskrifts- och kopieringstjänster 
• Öppet 24/7  
• Mötesrum för 150 kronor per timme (baserat på tillgänglighet) 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
Elin Westin, Director of Communication, Scandic Hotels Group 
Email: elin.westin@scandichotels.com 
Telefon: +46 702 777 526 
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