Reiserapport: Berlin
Studietur fra 12.-15. januar, 2017.
Maren Underhaug Pedersen
Til diplomoppgaven vår 2017 i samarbeid med Benedicte Prestbøen Stange, ønsker vi
å transformere Lille-Tøyen sykehjem til blant annet coworking og coliving-lokale.
Kort innføring av coworking: Coworking-lokale (coworking space), inkubator,
akselerator eller idèhub er alle navn på et konsept som i løpet av de siste ti årene har
utviklet seg til å bli et internasjonalt fenomen. Sakte men sikkert har dette konseptet
også fått grobunn i det norske arbeidsliv. Selve ideen går ut på at små bedrifter, eller
store, leier en pult eller et kontorlokale i et større kontorfellesskap. Ved at flere
bedrifter innen ulike yrkesgrupper deler fellesfasiliteter og arbeidsområde vil man
oppfordre til dialog og kunnskapsutveksling.
Hensikt med turen: Besøke ulike coworking-lokaler i Berlin. Berlin er en av de
ledende byene i Europa innen coworking-lokaler.
Dagsprogram: I forkant av turen hadde vi avtalt møter og omvisning på ulike
coworking-lokaler i Berlin. De ulike lokalene var gjestfrie og i stor grad villig til å
besvare spørsmål vi måtte ha om arbeidsplassen. Vi hadde forberedt spørsmål og tok
bilder på hvert av stedene for å kunne lage en større analyse av coworking-lokalene
når vi kom tilbake til Trondheim.
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Vi gjorde flere observasjoner som er elementære for å oppnå et suksessfullt
coworking-lokale med god atmosfære. Noen fellestrekk fra de ulike lokalene var at de
hadde en spesiell nisje og sammensetning av personligheter og interesser. I tillegg til

en «community manager» som sørger for at medlemmene i coworking-lokalet bruker
sitt fulle potensiale og trives. Det var også flere arkitektoniske grep som gikk igjen –
blant annet transformering av gamle lagerhus hvor de hadde latt flere gamle veggflater
stå igjen for å inspirere til videre endring.

Det var en svært lærerik studietur til Berlin. Vi fikk hentet mye inspirasjon om coworkinglokaler og sett på faktorer som kan være årsaker til at dette er en voksende trend i arbeidslivet.
Ønsker gjerne å dra tilbake ved en senere anledning!

