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Abstract 
 

The increasingly digitized, global and ever-connected society has made an impact on industries and 
workplaces. In the real estate industry, coworking has become an increasingly well-known 
phenomenon and is taking over an increasing share of the total office space. Coworking as a business 
model replaces traditional leasing contracts with memberships. Companies gain access to flexible 
office solutions with the possibility of networking and services, including everything from printers and 
conference rooms to beer taps and social events. Coworking offers short memberships instead of long, 
fixed leases, which has had a great impact among large and small companies around the world. 
  
Previous studies conducted in the US indicate that coworking over a certain proportion of a property’s 
rentable area leads to a higher cap rate. The purpose of the study is to identify this relationship and to 
investigate whether coworking has an impact on the valuation of commercial properties in practice in 
Sweden, and if so, what kind of impact. In addition, the study aims to investigate what real estate 
appraisers need to take into account when valuing property that includes coworking. The study is 
based on theory regarding valuation models, uncertainty and risk connected to valuation as well as 
market analysis. In order to answer the study's questions, real estate appraisers from five different 

well-established real estate advisory companies in the Stockholm CBD-area have been selected and 
interviewed. 
  
The result of this study indicates that there is a similar relationship between the proportion of 
coworking in a property and the cap rate in Sweden. However, an exact connection cannot be 
confirmed due to lack of properties consisting of 100% coworking on the Swedish market. Depending 
on how the market for coworking will develop, real estate appraisers will increasingly have to take 
into account the risk that coworking over a certain proportion of a property entails when valuing 

commercial properties. 
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Sammanfattning 
 

Det allt mer digitaliserade, globala och ständigt uppkopplade samhället har gjort att branscher och 
arbetsplatser förändras. Inom fastighetsbranschen har coworking blivit ett allt mer känt fenomen och 
tar över allt större andel av den totala kontorsmarknaden. Genom coworking ersätts traditionella 
kontorshyreskontrakt med medlemskap och företag får tillgång till flexibla kontorslösningar med 
möjlighet till nätverkande och tjänster i form av allt från skrivare och konferensrum till öltapp och 
sociala events. Coworking innebär korta medlemskap istället för långa fasta hyreskontrakt för 

medlemmar vilket har fått stor genomslagskraft bland stora som små företag runt om i världen. 
  
Tidigare studier i USA tyder på att coworking över en viss andel av en fastighet innebär en högre 
direktavkastning. Studiens syfte är att identifiera detta samband och undersöka om och i så fall vilken 
påverkan coworking har vid värdering av kommersiella fastigheter i praktiken i Sverige. Utöver detta 
syftar studien till att undersöka vad värderare behöver ta hänsyn till vid en värdering av en fastighet 
som innefattar coworking. Studien grundas på teori som behandlar värderingsmodeller, osäkerhet och 
risk i samband med värdering samt marknadsanalys. För att besvara studiens frågeställningar har 

fastighetsvärderare från fem olika väletablerade fastighetsrådgivningsföretag i Stockholms CBD-
område valts ut och intervjuats. 
 
Resultatet indikerar på att det finns ett liknande samband mellan andelen coworking i en fastighet och 
direktavkastningen även i Sverige. Ett exakt samband går dock inte att påvisa på grund av avsaknad av 
renodlade coworkingfastigheter på den svenska marknaden. Beroende på hur marknaden för 
coworking kommer att utvecklas kommer fastighetsvärderare i allt större utsträckning behöva ta 
hänsyn till den risk som coworking över en viss andel av en fastighet medför vid värdering av 

kommersiella fastigheter.  
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1. Inledning 
__________________________________________________________________________________ 
 

Det inledande avsnittet ämnar beskriva den bakgrund och problemformulering som ligger till grund 

för studiens syfte och frågeställning. 
__________________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund  
Ekonomin i Sverige har visat god tillväxt sedan finanskrisen 2008 och på grund av detta har 
vakansnivån på kontorsmarknaden under flera år sjunkit till en rekordlåg nivå i Stockholms CBD-

område (SCB, 2018). Samtidigt har lokalhyrorna stigit markant som en följd av den goda tillväxten i 
ekonomin (JLL, 2016). I kombination med IT-utvecklingen och det ständigt uppkopplade och mobila 
samhället har allt fler startup-företag, konsultföretag och småföretag bildats och efterfrågar mer 
flexibla kontorslösningar (Börjesson, 2018). Ett alltmer digitaliserat och mobilt samhälle medför även 
en ny struktur av arbetsplatser. Utvecklingen går snabbt och nya aktörer slår ut äldre affärsmodeller 
inom flera olika branscher. Inom fastighetsbranschen och kontorsuthyrning har en ny trend vuxit fram 
på marknaden till följd av denna mobila utveckling - coworking (KPMG LLP, 2017). 
 
Coworking som affärsmodell innebär att korta medlemskap ersätter traditionella hyreskontrakt och 
företag och organisationer i behov av kontorsplatser erbjuds flexibla kontorslösningar (Ibid). Dagens 
hyresgäster ställer helt andra krav gällande sin arbetsplats i jämförelse med för bara tio till tjugo år 
sedan och det efterfrågas i allt större utsträckning mer skräddarsydda kontorslösningar och möjlighet 
att kunna genomföra förändringar vid ytbehov (Börjesson, 2018). Även möjligheten att kunna 
nätverka samt arbeta var som helst när som helst är något som uppskattas av nya startup-företag och 
småföretagare (Weijs-Perrée et.al, 2019). Coworking erbjuder detta genom hög service och fokuserar 

på att skapa en gemenskap. Konceptet innebär dynamiska och inspirerande arbetsplatser där 
människor från olika branscher och bakgrunder kan mötas, dela kunskap med varandra samt samverka 
(Fuzi, 2015; Spinuzzi, 2012). 
  
Enligt tidigare studier är coworking det koncept som vuxit snabbast i jämförelse med andra flexibla 
kontorslösningar och coworking har den senaste tiden tagit över allt större ytor runtom i världen 
(Parrino, 2015; Weijs-Perrée et.al, 2019). Trots att coworking ofta förknippas med egenföretagare och 
frilansare utnyttjas dessa ytor även av små och medelstora företag (Weijs-Perrée et.al, 2019). 

Coworking börjar tillämpas för ett allt mer bredare utbud av branscher och coworkingyta används idag 
ofta av stora globala företag som placerar ut delar av sina medarbetare (Spreitzer, Bacevice, & Garrett, 
2015). I USA har konceptet vuxit så pass stort att även större företag som Microsoft nyttjar 
coworkingytor (Börjesson, 2018). Konceptet är väl etablerat i USA, Kina, Storbritannien och 
Tyskland. I storstäder som London och New York utgör andelen coworking en stor del av den totala 
kontorsmarknaden. I Sverige utgör coworking inte en lika stor andel av kontorsmarknaden. 
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Utvecklingen sker däremot i allt snabbare takt och de största coworkingbolagen har mer än 
femfaldigat sin yta i Stockholm under de senaste åren (Fastighetsvärlden, 2018). 
 
Ökningen av flexibla kontorslösningar som coworking väcker en osäkerhet hos många investerare 
gällande kontorsmarknadens framtid. Utbud, efterfrågan samt karaktär förändras och den framtida 

arbetsplatsen blir mer oförutsägbar då företag efterfrågar allt kortare hyreskontrakt. Osäkerhet ses som 
en risk vilket tas med i beräkningen vid värdering av kommersiella fastigheter. Därför står 
fastighetsvärderare idag inför en utmaning vad gäller värdering av kontorsfastigheter, med en marknad 
som håller på att genomgå en förändring. Den långsiktiga effekten av coworking återstår att se, men 
på kort sikt kan det belöna dem som tar sig an innovation, risk och förändring (JLL, 2019). 

 

1.2 Problemformulering 

Tidigare studier visar att majoriteten av coworkingmedlemmar är beredda att betala en högre hyra i 
utbyte mot ett flexibelt avtal med kortare kontraktstid. De är därmed villiga att kompensera 
hyresvärden, i detta fall coworkingaktören, för den ökade risk som flexibla hyresavtal innebär 
(O'Roarty, 2001). Samtidigt bidrar kringliggande service och tjänster till ökade kostnader för 
coworkingaktören och intäkter i form av de höga avgifter som erhålls från medlemmarna används till 
att täcka dessa kostnader (Foertsch, 2017). Vid uthyrning till coworkingbolag kan drift och underhåll 

antingen bekostas av fastighetsägaren eller hyresgästen beroende av hyresavtalets utformning. 
Coworking som koncept kan innebära större slitage på kontorsytor som i sin tur innebär dolda 
kostnader som värderare och investerare behöver ta hänsyn till. Slitage på kontorsytor och högre 
användning av byggnadens infrastruktur i form av system som VVS och hissar samt tjänster som 
säkerhet och städning leder till att det genomsnittliga underhållsintervallet för coworkingyta ofta är 
kortare än för traditionella kontor (Cushman & Wakefield, 2018). 
 
Då flexibla kontorslösningar ökar och ytor i kontorsfastigheter till allt större andel upptas av 

coworking medför detta ur ett värderingsperspektiv en större risk i de fall coworking överstiger en viss 
andel av fastighetens uthyrbara area. Rapporter från Cushman & Wakefield (2018) och CBRE (2019) 
som genomförts i USA visar att när andelen coworkingyta i en fastighet överstiger cirka 30% ökar 
direktavkastningen. Detta samband förklaras i rapporterna med att en fastighet som till stor del 
innefattar coworkingyta medför en högre risk. En godtagbar andel av coworking i en byggnad anses 
ligga på mellan 15 - 30%. När andelen överstiger detta intervall ökar direktavkastningen i förhållande 
till benchmark på marknaden och därmed sjunker marknadsvärdet på fastigheten. Enligt Zhou (2019) 

har coworking vuxit i snabb takt i New York och tagit över allt större ytor. Studien indikerar att 43 av 
111 coworkingytor på Manhattan idag upptar över 30% av byggnadens totala uthyrbara area. Vilken 
effekt coworking har på fastighetsvärdering behöver därmed undersökas närmare (Zhou, 2019). 
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Försiktighet bör vidtas vid direkta jämförelser mellan marknader i olika länder då varje enskilt land 
har sina egna förutsättningar och system. Det innebär däremot inte att omvärlden bör bortses ifrån. 
Sambandet mellan andel coworking och direktavkastning som indikerats av tidigare rapporter har 
tvärtom inspirerat till att utföra denna studie för att undersöka om det finns någon grund för ett sådant 

samband även i Sverige. 
  

Direktavkastning i förhållande till andel coworking i en fastighet 
Fastighetstransaktioner innefattande coworkingyta (Q1 2016 – Q1 2018) 

 
Figur 1 - samband mellan andelen coworkingyta i en byggnad och avvikelser i fastighetens 

direktavkastningskrav i förhållande till benchmark. (Cushman & Wakefield, 2018) 

  

 

1.3  Syfte 
Tidigare studier av coworking omfattar aspekter som konceptets innebörd, avtalsstruktur och 
utveckling på marknaden. Vad som ännu inte berörts i samband med coworking är hur detta hanteras 
av fastighetsvärderare. Studien är därför ämnad att bidra med kunskap gällande coworking ur ett 

värderingsperspektiv. 
 
Syftet med denna studie är därmed att undersöka hur coworking påverkar värdering av kommersiella 
fastigheter i praktiken i Sverige. Studien syftar även till att utreda vad man som värderare behöver ta 
hänsyn till vid värdering av en fastighet som till viss andel innefattar coworking. 
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1.4  Frågeställning 
Utifrån problemformulering och studiens syfte har följande två frågeställningar formulerats: 
 

• Vilken påverkan har coworking vid värdering av kommersiella fastigheter i Sverige?  

 

• Vad behöver man som värderare ta hänsyn till vid värdering av en fastighet som innefattar 
coworking? 
 

1.5 Avgränsningar 

Studien avgränsas till värdering av kommersiella fastigheter på den svenska fastighetsmarknaden och 
kommer att undersöka hur värderare från välkända fastighetsrådgivningsföretag i Stockholm arbetar 
vid värdering. På grund av begränsat antal coworkingkontor i Stockholm, som inte heller upptar en 
stor del av byggnadernas totala uthyrbara yta, har studien begränsats till att undersöka fastigheter 
innefattande upp till 30% coworking. 
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2. Metod 
__________________________________________________________________________________ 
 

I metodavsnittet presenteras den metod och det praktiska tillvägagångssätt som ligger till grund för 

genomförandet av denna studie. I studien har semistrukturerade intervjuer genomförts gällande 
coworking och dess påverkan vid värdering av kommersiella fastigheter. 
__________________________________________________________________________________ 

 

2.1 Kvalitativ metod med deduktiv ansats 

Denna studie bygger på en kvalitativ metod med där ett antal semistrukturerade intervjuer genomförts 
med fastighetsvärderare som besitter värdefull erfarenhet inom det ämne studien ämnar undersöka. För 
att undersöka hur coworking påverkar värdering av kommersiella fastigheter i Stockholm har en 
intervjuguide utformats utifrån bakgrunden, problemformuleringen samt teorin i det inledande arbetet. 
Ett kvalitativt synsätt innebär att fokus ligger på hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet till 
skillnad från ett kvantitativt synsätt där fokus ligger på siffror och statistiska metoder (Bryman & Bell, 
2013). Enligt Holme & Sovang (1996) blir en teori aldrig fullständig. De menar att den antingen 
förstärks eller försvagas med hjälp av empirin. Med en deduktiv ansats menas att den befintliga teorin 

påverkar vilken information som ska samlas in, relateras och tolkas till den kommande empirin (Patel 
& Davidson, 2011). Därför har forskning inom områdena värdering samt coworking undersökts och 
lagt grunden till empirin (Bryman & Bell, 2013). 
 

2.2 Urval 

Fastighetsvärderare från stora och väletablerade fastighetsrådgivningsföretag i Stockholms innerstad 
har valts ut som respondenter till intervjuerna som genomförts i denna studie. Detta för att få en 
djupare förståelse och kunskap om hur värderare i Sverige tänker vid värdering av en fastighet som till 
någon del innefattar coworking. De företag som valts ut och intervjuats i studien är Cushman & 
Wakefield, CBRE, Newsec, Svefa, och Forum. Respondenternas svar kommer dock att redovisas 
anonymt i empiriavsnittet. 
 

Detta är ett så kallat målstyrt sannolikhetsurval. Ett målstyrt urval innebär enligt Bryman & Bell 
(2013) att individer väljs ut inom det område som ska undersökas. De fastighetsvärderare som 
medverkat som informanter i intervjuerna besitter samtliga goda kunskaper inom värdering av både 
större och mindre fastigheter och är specialiserade inom det område studien syftar till att undersöka. 

 

2.3 Datainsamling och genomförande 
Problembakgrunden i denna studie indikerar att en större andel coworking i en fastighet ur ett 
värderingsperspektiv medför en större risk och därmed ett högre direktavkastningskrav.  
Problemformuleringen, tidigare studier inom ämnet coworking samt den teoretiska referensramen har 
lagt grunden till utformningen av frågor om hur värdering av kommersiella fastigheter i Sverige 
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påverkas av coworking. Frågorna i den intervjuguide som använts vid intervjuerna med 
respondenterna är öppna frågor som även är uppdelade i teman för att lättare skapa förståelse för 
ämnet. Öppna frågor har valts för att inte leda in respondenterna i en viss riktning och har även lämnat 
utrymme för oförutsägbara svar och vidare diskussion inom ämnet (Bryman & Bell, 2013).   
 
För insamling av primärdata har de semistrukturerade intervjuerna genomförts där respondenterna fått 
intervjufrågor skickade till sig i förväg, samtidigt som möjlighet funnits att ställa följdfrågor och gå 
djupare i vissa diskussioner. Primärdata definieras av Holme & Solvang (1996) som information som 
upptas direkt från ursprungskällan i syfte att undersöka studiens ämne. Intervjuernas varaktighet har 
varit mellan 45 minuter till en timme långa och berörde såväl konceptet coworking i allmänhet som 
vad värderare specifikt tar hänsyn till vid en sådan värdering. 
 
Det tekniska arbetet för de kvalitativa delarna i denna studie grundas i ljudinspelningar och 

anteckningar under intervjuernas gång. Ljudinspelningen har varit av stor betydelse vid 
datainsamlingen då det ger en mer verklighetstrogen och omfattande bild av vad som sagts samt 
underlättar efterföljande analys av respondenternas svar. Då endast anteckningar förs under en intervju 
kan resultatet bli missvisande (Bryman & Bell, 2013). Efter de genomförda intervjutillfällena har 
transkriberingar gjorts vilket bidragit till en omfattande och detaljrik empiri. 

 

2.4 Etiska principer 

Under intervjuprocessen för denna studie har det varit av stor betydelse att hantera den etiska 
aspekten. Bryman & Bell (2013) beskriver fem etiska aspekter att ta hänsyn till under en 
intervjuprocess; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 
nyttjandekravet och falska förespeglingar (Bryman & Bell, 2013). I enighet med informationskravet 
har samtliga fastighetsvärderare som intervjuats i denna studie kontaktats via mail där information om 
studien och dess syfte beskrivits. Ett informationsbrev samt intervjuguide har sedan skickats ut inför 

intervjun till de som tackat ja till att bli intervjuade. Detta för att respondenterna skulle kunna 
förbereda sig och ge så utförliga svar som möjligt. Enligt samtyckeskravet blev samtliga 
fastighetsvärderare informerade i informationsbrevet om att de när som helst hade möjlighet att 
avbryta intervjun. Enligt nyttjandekravet blev de även informerade om att de uppgifter som tas endast 
tillämpas för studiens forskningsändamål. Obehöriga har ej kunnat ta del av de personuppgifter som 
behandlats under undersökningen och konfidentialitets- och anonymitetskravet är således uppfyllt. 
Falsk eller vilseledande information har inte heller förekommit och därav inga falska förespeglingar. 

 

2.5 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet beskrivs av Bryman & Bell (2013) som ett mått på hur väl resultatet kan tillämpas 
på andra fall. Generaliserbarheten i denna studie är relativt låg då avsaknaden av tidigare forskning 
som berör värdering av fastigheter som innefattar coworking är stor. Fenomenet coworking är relativt 
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nytt och det har därför inte utförts så många tidigare studier gällande dess påverkan på 
direktavkastning eller på fastighetsvärdering i stort. Utöver detta har endast ett urval innefattande fem 
fastighetsrådgivningsföretag i Stockholm undersökts. En generell slutsats kan således inte dras 
angående hur samtliga värderare hanterar coworking i en fastighet. 
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3. Tidigare studier 
__________________________________________________________________________________ 
 

I detta avsnitt presenteras tidigare studier som utförts gällande coworking. Detta för att förtydliga 

konceptets innebörd och varifrån behovet av denna studie uppstått. 
__________________________________________________________________________________ 

 

3.1 Coworking 
Enligt tidigare studier utvecklades coworking som koncept år 2005 i San Fransisco av 
mjukvaruutvecklaren Brad Neuberg då han såg ett behov av att kombinera frihet och flexibilitet i 

självständigt arbete med struktur och gemenskap (Foertsch & Cagnol, 2013; Waters-Lynch & Potts, 
2017). Coworking medförde ett alternativt och mer flexibelt sätt att arbeta halvvägs mellan en 
traditionell, väl avgränsad arbetsplats, i en samhällsliknande miljö och ett självständigt mer isolerat 
arbete som frilansare (Gandini, 2015). 
 
Coworking innebär att en kontorsyta delas av flera olika företag och individer som istället för att 
teckna hyresavtal betalar för ett medlemskap. Medlemskapet ger tillgång till en arbetsplats som 
erbjuder en öppen miljö utan bestämda platser. Coworking påminner mycket om kontorshotell men 

kännetecknas av en miljö där framförallt egenföretagare och techbolag har möjlighet att nätverka. 
Utöver de basfunktioner som finns på ett kontor ges även möjlighet att mötas och skapa värde för sina 
företag genom samarbete och utbyte av idéer med andra. Detta utan att individerna nödvändigtvis 
behöver ha samma arbetsgivare, eller ens arbeta inom samma bransch (Jylhä et al., 2015). 
 
Utvecklingen i fastighetsbranschen innebär att kontorsytor idag går allt mer mot att vara en tjänst 
istället för en produkt och detta har medfört allt kortare uthyrningar till coworkingaktörens kunder. 
När kontorsytor utvecklas från produkt till tjänst är olika kvadratmeterpris inte längre jämförbara. Det 

är inte längre bara ytans läge och skick som räknas, utan dess värde bestäms även utifrån vad som 
ingår i medlemskapet. Ingående service på ett coworkingkontor kan variera mycket mellan olika 
aktörer. Det kan innefatta allt ifrån en kaffemaskin till deltagande i seminarier, event och personliga 
förmåner såsom möjlighet till kemtvätt (Börjesson, 2018). 

 

3.2 Avtalsstruktur vid coworking 
Coworking kan utformas på två olika sätt. Vanligtvis hyr fastighetsägaren ut en lokal till ett 
coworkingbolag som i sin tur hyr ut på kortare kontrakt till sina medlemmar. Medlemmarna betalar för 
ett flexibelt medlemskap som ofta löper från en dag upp till en månad (Cushman & Wakefield, 2018). 
Ett alternativt upplägg innebär att fastighetsägaren själv tar sig in på marknaden för coworking och 

erbjuder ett eget koncept. Fastighetsägaren är i detta fall samma aktör som driver 
coworkingverksamheten i den egna fastigheten och istället för att teckna ett hyresavtal mellan två 
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olika parter sätts en internhyra. Genom denna strategi bevaras kontakten med hyresgäster och de är 
samtidigt med och konkurrerar på coworkingmarknaden. Ett exempel på detta är Vasakronans koncept 
Smart & Klart (Fastighetsvärlden, 2014). 

 
Hyresavtalet reglerar ansvarsförhållanden samt kostnadsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst 

och påverkar därför fastighetens driftnetto i hög grad. Normalt sett ingår drift och yttre underhåll i 
hyran i Sverige. Hyresgästen betalar därefter hyrestillägg för fastighetsskatt och ibland för värme och 
annan mediaförbrukning såsom el, vatten och avlopp, sophämtning och ventilation. Tidigare studier 
visar även att majoriteten av coworkingmedlemmar är beredda att betala en högre hyra i utbyte mot ett 
flexibelt avtal med kortare kontraktstid. De är därmed villiga att kompensera hyresvärden, i detta fall 
coworkingaktören, för den ökade risk som flexibla hyresavtal innebär (O'Roarty, 2001). Samtidigt 
bidrar kringliggande service och tjänster till ökade kostnader för coworkingaktören och den höga 

avgiften som erhålls från medlemmarna används till att täcka dessa kostnader (Foertsch, 2017). 
Kostnadsansvaret för drift och underhåll kan antingen bekostas av fastighetsägaren eller hyresgästen 
beroende av hyresavtalets utformning. Tidigare studier som utförts i USA visar att coworking som 
koncept kan innebära större slitage på kontorsytor som i sin tur innebär dolda kostnader som värderare 
och investerare behöver ta hänsyn till. Slitage på kontorsytor och högre användning av byggnadens 
infrastruktur i form av system som VVS och hissar samt tjänster som säkerhet och städning, leder till 
att det genomsnittliga underhållsintervallet för coworkingkontor ofta är kortare än för traditionella 
kontor (Cushman & Wakefield, 2018). 

 

3.3 Coworking ur ett marknadsperspektiv 
Enligt tidigare studier är coworking ett koncept som lämpar sig bäst i urbana områden och har spridits 
framförallt till storstäder och regioner där techbolag haft ett stort inslag på marknaden (Green, 2004). 
Tidigare studier pekar även på att coworking varit en trend som gått bra på grund av tillväxten av 

småföretag och startup-företag som har goda förutsättningar att bildas i högkonjunkturer (Börjesson, 
2018). Coworking haft en stark tillväxt sedan 2007 då det endast fanns cirka 14 registrerade 
coworkingetableringar globalt sett (Börjesson, 2018). Idag är coworking väl etablerat framförallt i 
USA, Storbritannien, Kina och Tyskland (Börjesson, 2018; Seo et. al., 2017) vilka idag innefattar den 
största marknaden av coworking globalt sett (Sargent, 2016). Nya coworkingaktörer etablerar sig även 
på den svenska marknaden men har inte nått samma nivå och andelen coworking är relativt ovanligt i 
jämförelse med dessa länder (Börjesson, 2018). 
 
Företaget WeWork startade år 2010 sitt första coworkingkontor i New York och är idag världens 
största coworkingaktör. London är den stad där utvecklingen inom coworking sker i snabbast takt i 
Europa och enligt Financial Times är WeWork idag den näst största hyresgästen efter London 
kommun (Börjesson, 2018). Coworking växer och blir ett alltmer etablerat koncept och prognostiseras 
att fram till år 2022 växa till över 30 000 coworkingkontor globalt sett (Ibid). 
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Figur 2 & Figur 3 - Tillväxt i antal coworkingkontor globalt respektive coworkingyta i Stockholm. 

(Börjesson, 2018) 

 
 
Utvecklingen har skett i snabbare takt än vad som tidigare prognostiserats (Miller, 2018) och enligt 
Sargent (2016) har coworking blivit en av sektorerna inom den kommersiella fastighetsmarknaden 

med snabbast tillväxt. På vissa marknader, främst i Storbritannien och USA, har tillväxten av 
coworking dock börjat avta och marknaden börjar visa tendens till mognad. Trots den snabba 
spridningen av coworking utgör konceptet enbart cirka 1% av den globala kontorsytan. Samtidigt 
fördubblas efterfrågan på coworking på marknader i tillväxt och i mindre städer (Sargent, 2016). 
Enligt en global undersökning utförd av JLL utgör coworkingytor nästan 1% av Stockholms flexibla 
kontorsyta (Karlsson 2018) och konceptet attraherar allt fler företagare att ansluta sig till denna 
flexibla kontorsarbetsplats (Seo et al. 2017). 
 
I USA ser många större företag coworkingytor som en kreativ miljö att nätverka med möjligheter att 
rekrytera kvalificerade medarbetare. En tredjedel av de medlemmar som nyttjar de mest framgångsrika 
coworkingetableringarna idag jobbar på större företag bestående av fler än 1000 medarbetare 
(Karlsson 2018). Trenden där främst småföretagare, frilansare och techbolag nyttjar coworking har 
förändrats. I länder där coworking är väletablerat drivs den stora tillväxten idag framförallt av stora 
och medelstora företag (Börjesson, 2018). 

 

3.4 Samband direktavkastning 

Rapporter från Cushman & Wakefield (2018) och CBRE (2019) som genomförts i USA visar att när 
andelen coworkingyta i en fastighet överstiger cirka 30% ökar direktavkastningen. Detta samband 
förklaras i rapporterna med att en fastighet som till stor del innefattar coworkingyta medför en högre 
risk. En godtagbar andel av coworking i en byggnad anses ligga på mellan 15% - 30%. När andelen 
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överstiger detta intervall ökar direktavkastningen i förhållande till benchmark på marknaden och 
därmed sjunker marknadsvärdet på fastigheten (Cushman & Wakefield, 2018; CBRE, 2019).  
En nyligen genomförd studie i New York visar att coworking tagit över allt större ytor. Studiens 
indikerar att 43 av 111 coworkingytor på Manhattan upptar idag över 30% av byggnadens totala 

uthyrbara area, och det finns därmed ett behov att djupare undersöka vilken påverkan coworking har 
på värdering av kommersiella fastigheter (Zhou, 2019).  
 
Som tidigare nämnts förknippas coworking som koncept med en viss risk, men det finns även andra 
påverkande faktorer förutom risk då coworking och kontorsmarknaden förändras vad gäller utbud och 
efterfrågan samt karaktär. Enligt CBRE (2019) finns flera olika påverkande faktorer till att högre 
koncentrationer av coworking i en fastighet kan korreleras med högre direktavkastning, och de pekar 
på tre olika potentiella bakomliggande faktorer. Först och främst nämns att risken som associeras med 

en viss koncentration av coworking i en byggnad kan driva förändringen i direktavkastningskrav. 
Flexibla hyresgäster har inte alltid säkra avtal över en längre period. Därför är fastigheter med 
byggnader som innefattar en hög andel coworking utsatta för högre risk än fastigheter som enbart 
innefattar en liten andel av hyresavtalen. Även korrelationen mellan coworkingyta och byggnadens 
karaktärsdrag anses vara en viktig påverkande faktor till förändrat direktavkastningskrav. Beroende på 
byggnadens storlek och skick varierar andelen coworkingyta signifikant. I stora byggnader, ofta 
placerade i CBD-områden, överstiger andelen coworking sällan 30% av den totala uthyrbara ytan. 
Byggnader som innefattar över 60% coworkingyta är ofta mindre, har färre utsmyckningar och är 

sannolikt i framväxande delmarknader. En del av variationen i direktavkastningskrav kan också bero 
på normala avvikelser på marknader. Transaktioner med olika direktavkastningskrav som skett på 
olika geografiska platser skulle således kunna förklaras med att de genomsnittliga 
direktavkastningskraven skiljer sig åt på de olika platserna (CBRE, 2019). 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 19 

4. Teoretisk referensram 
__________________________________________________________________________________ 
 

I följande avsnitt presenteras den teori som utifrån problembakgrunden, problemdiskussionen samt 

tidigare studier visats vara relevant för att genomföra denna studie. Avsnittet innefattar fyra olika 
delar och kommer först att behandla allmän värdeteori samt behovet av värderingar. Därefter 
presenteras relevanta värderingsmetoder, osäkerhet och risk vid värdering samt marknadsanalys som 
också är en central del vid en värdebedömning. 
__________________________________________________________________________________ 
 

4.1 Värdering 

Enligt värdeteorin uppkommer värde ur behov och tillfredsställelse av behovet. Det kan generellt 
konstateras att värde är en funktion av framtida potentiella nyttor och historiska data är enbart av 
intresse i den mån det kan fungera som vägledning för bedömning av de framtida nyttorna (Institutet 
för värdering av fastigheter & SFF, 2018). Av de två främsta värdebegreppen avkastningsvärde (värde 
vid innehav) och marknadsvärde (värde vid överlåtelse) kommer ordet “värde” i denna studie att syfta 
på det senare begreppet. Fastighetsvärdering utförs i syfte att bedöma en fastighets verkliga värde, 

marknadsvärdet. Detta görs exempelvis inför avyttring och förvärv, kreditgivning, bokslut och tvister. 
 

I Sverige definieras en fastighets marknadsvärde enligt följande: 
“Marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas / erhållas om fastigheten bjöds ut på en 
fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan partsrelationer och utan tvång.” 
(Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2018) 

 
Då framtiden är oförutsägbar är all värdebedömning kopplad till en viss osäkerhet vilket bör tas i 

beaktning vid såväl angivande som tolkning av värdeutlåtanden. Detta gäller oavsett vilken 
värderingsmetod som tillämpas. Det finns tre grundläggande metoder för värdering av kommersiella 
fastigheter. Dessa metoder benämns ortsprismetoden, produktionskostnadsmetoden och 
avkastningsmetoden. (Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2018) 
 
Ortsprismetoden baseras på försäljningspriser och data för jämförbara fastigheter (jämförelseobjekt) 
på den aktuella orten. Information om jämförelseobjekten används som underlag vid beräkning av 
värderingsobjektets marknadsvärde. Genom produktionskostnadsmetoden ges inte något uttryck för 

fastighetens värde. Metoden används framförallt som en rimlighetskontroll vid värdering av 
fastigheter med nyproducerade byggnader, där produktionskostnaderna är utgångspunkt. 
Avkastningsmetoden är den metod som vanligtvis används vid värdering av kommersiella fastigheter 
och grundas i att framtida nyttor diskonteras till värdetidpunkten (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2004). 
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4.2 Avkastningsmetoden 
Värderingsmetoder som innebär att framtida nyttor diskonteras till värdetidpunkten kategoriseras som 
avkastningsmetoder. Två beräkningsmodeller som innefattas av avkastningsmetoden är 
kassaflödesmetoden och direktavkastningsmetoden. Avkastningsbaserade värderingsmetoder syftar till 

att uppskatta intjäningsförmågan hos en fastighet, det vill säga förmågan att generera positiva 
driftnetton. De framtida förväntade avkastningarna, som baseras på prognostiserade kassaflöden, 
diskonteras till värdetidpunkten och utgör grunden för fastighetens värde. För kommersiella 
fastigheter anses kassaflödesmetoden vara bäst avsedd för värdebedömning då hänsyn tas till många 
bakomliggande faktorer. (Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2018) 
 
Arbetsgången för avkastningsmetoden  

• Definiera kalkylmodell 

• Skaffa information om värderingsobjektets ekonomiska grunddata 

• Ta fram omvärlds- och marknadsanknutna faktorer som påverkar fastighetens värde 

• Bearbeta, analysera och tolka materialet 

• Bedöma kalkylränte- och direktavkastningsnivåer 

• Beräkna eventuellt restvärde 

• Göra slutlig värdebedömning 
(Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2018) 
 
Oavsett metod som används baseras värdebedömningen genom kassaflödesmetoden eller 
direktavkastningsmetoden på fastighetens driftnetton, vilket förklaras mer ingående i kommande 
avsnitt. Driftnetto beskrivs enligt Lundström & Nordlund (2012) som det årliga överskott som kvarstår 
av bruttointäkterna efter att utbetalningar för nödvändig drift samt underhåll dragits av. Då 

avskrivningar inte utgör någon utbetalning ingår denna post inte i beräkning av driftnettot. Drift- och 
underhållskostnader inklusive de administrationsutgifter som krävs för att verksamheten ska ge 
upphov till inbetalningar ingår i beräkningen av driftnetto. Dessa administrationsutgifter innefattar 
exempelvis hyresförhandlingar, avtalsskrivning, avisering av hyror och bokföring. (Lundström & 
Nordlund, 2012) 
 
Ett problem som kan uppkomma vid fastighetsvärdering är bedömning av nivån på reparations- och 

underhållsutgifter som ska belasta driftnettot. Nivån på dessa utgifter beror bland annat på 
fastighetstyp, byggnadens ålder och skick samt hur stor del av dessa utgifter som kan återfås genom 
fastighetens ökade marknadsvärde. Utgångspunkten för vad som bör belasta driftnettot är samtliga 
utgifter för reparation och underhåll som inte återfås i ett ökat marknadsvärde. (Ibid) 
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4.2.1 Direktavkastningsmetoden 
Direktavkastningsmetoden bygger på en evighetskapitalisering av fastighetens bedömda framtida 
driftnetton. För att bedöma ett marknadsvärde divideras driftnetto för år 1 med direktavkastningen. I 
de fall fastigheten har ovanligt stora vakanser eller stora drift- och underhållskostnader som minskar 

driftnettot korrigeras det faktiska driftnettot mot det marknadsmässiga driftnettot för fastigheten fram 
till att dessa bedöms sammanfalla (Nordlund, 2010). 
 
Det bedömda marknadsvärdet beräknas enligt följande formel: 
 
Marknadsvärde = Driftnetto år 1 / Direktavkastning 

 

4.2.2 Kassaflödesmetoden 

Den värderingsmetod som vanligtvis används vid marknadsvärdesbedömning av en kommersiell 
kontorsfastighet är kassaflödesmetoden. Kassaflödesmetoden beräknar nuvärdet av framtida 
kassaflöden med underlag av det driftnetto fastigheten genererar och det direktavkastningskrav som 
beräknats för fastigheten (Nordlund, 2010). Till skillnad från direktavkastningsmetoden kräver denna 
metod en bestämd tidshorisont samt ett restvärde vid kalkylperiodens slut. Restvärdet bedöms genom 
att ett bedömt driftnetto för året efter kalkylperiodens slut divideras med direktavkastningskravet för 

det sista kalkylåret. Vid värdering med hjälp av kassaflödesmetoden diskonteras framtida kassaflöden 
till värdetidpunkten med en kalkylränta som bestäms genom att addera direktavkastningen och den 
bedömda värdeförändringen. Direktavkastningen blir således kalkylräntan subtraherat med tillväxten 
enligt Gordons formel, vilket kan härledas enligt följande formler (Institutet för värdering av 
fastigheter & SFF, 2018): 
 
Kalkylränta = totalavkastning 
Kalkylränta = realränta + inflation + riskfaktor  

 
och 
r = da + g 
vilket ger da = r - g  
 
Där da = direktavkastning 
r = kalkylränta 

g = värdeförändring (driftnettoförändring) 
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RV = restvärde 
MV = marknadsvärde 
Dn = driftnetto 
I = investering 

t = tidsvariabel 
 
 

Figur 4 - Kassaflödesmetoden i diagramform (Gunnelin, 2019) 
 
 
Kassaflödet för en kommersiell fastighet består till största delen av hyresintäkter och därav är dess 
värde till stor del beroende av hyresnivån (Grenadier 1995). Inbetalningarna och utbetalningarna för 
kalkylperioden prognostiseras årligen och driftnetto för varje år samt restvärdet vid kalkylperiodens 

slut diskonteras till värdetidpunkten (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2004), se figur 4. 
Kalkylräntan baseras på investerarens direktavkastningskrav, vilken i sin tur speglar risken. Ju högre 
direktavkastningskrav, desto lägre bedöms marknadsvärdet för fastigheten. Det erhållna resultatet av 
kalkylberäkningen ger efter eventuella korrigeringar ett bedömt marknadsvärde för fastigheten. 
 
Matematiskt ser formeln för kassaflödesmetoden ut på följande sätt: 
 

 
 
V = fastighetens bedömda värde 
H = hyra 
DoU = drift- och underhåll 
F = fastighetsskatt 
Rn = restvärde vid kalkylperiodens slut 

t = tidsvariabel 
k = kalkylränta 
n = kalkylperiod 
(Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2018) 
 
 
Kalkylräntan bedöms som tidigare nämnts genom att direktavkastning och den bedömda 
driftnettoförändringen adderas. Allmänt betraktas direktavkastning som ett lönsamhetsmått för att 

beräkna den förväntade avkastningen på en fastighetsinvestering. För att beräkna direktavkastning 
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finns två olika angreppssätt. Det ena utgår från marknadens bedömning av den faktiska 
direktavkastningen, medan direktavkastningskrav utgår från vad den rationella investeraren anser att 
den borde vara. Dessa två angreppssätt går i linje med varandra och kan gemensamt användas för att 
analysera om en investering är lönsam. Direktavkastningen kan härledas ur definitionen: 
  
Direktavkastning = fastighetens driftnetto / MV eller pris 
 
där 
 
Driftnetto = hyresintäkter - DoU 
 
Bedömningen av direktavkastningen samt vad en investerare bör betala för en fastighet påverkas 
därmed av antaganden om driftnettot och dess utveckling samt riskjusteringar (Lind, 2004). 

 

4.3 Osäkerhet och risk 
Då flexibla kontorslösningar ökar och kontorsfastigheter till allt större yta tas upp av coworking 
medför detta ur ett värderingsperspektiv en större osäkerhet och risk i de fall coworking överstiger en 
viss andel av fastigheten (Cushman & Wakefield, 2018; CBRE, 2019). 
 
Osäkerhet kan definieras som “allt som inte är känt gällande resultatet av en satsning vid 

beslutstidpunkten”. Generellt sett uppstår osäkerheten på grund av bristande eller icke perfekt 
information om variablerna som ska användas i analysen och i värderingssammanhang syftar det till 
input-variablerna (French & Gabrielli, 2004; Byrne & Cadman, 1984). En av de viktigaste faktorerna 
vid värdering av kommersiella fastigheter är enligt Nordlund (2010) framtida hyresintäkter, samtidigt 
som dessa är svåra att förutspå (Balder, 2016). Ytterligare en påverkande faktor som är svår att 
förutspå och som är viktig att ta hänsyn till vid värdering av kommersiella fastigheter är vakansnivån 
(Netzell, 2009). Marknadsvärdet beror därav både av hyresintäkterna och risken som är kopplad till 

värderingsobjektet (Lind & Lundström, 2009).  
 
Risk kan definieras som “ett mått på en förlust som identifierats som ett möjligt resultat av beslutet” 
(French & Gabrielli, 2004; Byrne & Cadman, 1984). Vid uthyrning av lokaler finns alltid en viss 
kreditrisk kopplad till hyresgästens betalningsförmåga. Väletablerade företag med god ekonomi och 
hög omsättning utgör en lägre risk för fastighetsägaren medan risken ökar när uthyrning sker till nyare 
och mindre ekonomiskt starka företag (Grenadier, 1996). Risken som är kopplad till fastighetens värde 
kan även dels bero på hyresavtalen och dels på grund av att värdet av fastigheten är värt mindre i 

framtiden än idag (Lind & Lundström, 2009). Lägre risk leder till lägre direktavkastningskrav och ett 
högre värde på fastigheten vilket gör att många fastighetsägare historiskt sett föredragit långa 
hyresavtal framför korta (Ibid). 
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Som kompensation för den risk marknadens aktörer antar vid investeringar kan risktillägg användas 
(Hui et al., 2013). Risktillägg kompenserar för risker som kan hänföras till ett specifikt objekt. Det kan 
exempelvis innebära en ökning av direktavkastningen med hänsyn till volatilitet, kontraktslängd eller 
andra upplevda risker kopplade till investeringsobjektet. Fyra olika typer av risker kopplade till 

fastighetsförvärv är tekniska risker, finansiell risk, hyresrisk samt lägesrisk. 
 
Tekniska risker innefattar de risker som konstant utvecklad teknik och möjligheter till effektivare 
nyttjande av byggnaden kan medföra. Detta då mer ombyggnationer av lokaler och komplex teknik 
som kräver högre krav på kompetens kan påverka kostnader för drift och underhåll. (Nordlund, 2015) 
 
Finansiell risk syftar till variationen i fastighetens intjäningsförmåga som en följd av den valda 
kapitalstrukturen. Den finansiella risken är skild från branschens förutsättningar och är enbart 

beroende av företagets finansiella situation med eget kapital och skulder (Johansson & Runsten, 
2005). 
 
Hyresrisk syftar till osäkerheter gällande vakanser samt hyresgästens betalningsförmåga. På längre 
sikt behöver även hänsyn tas till den förväntade hyresutvecklingen på marknaden, likväl vilka 
möjligheter fastighetsägaren har till förbättrade hyresnivåer (Lind & Nordlund, 2016). När 
vakansnivån är mycket låg, nära obefintlig, hänförs risken för hyresförluster till det fall hyresgästen 
inte betalar sin hyra (Sanderson et al., 2006). 
 
Lägesrisk utgörs av de risker som kopplas till fastighetens läge. Enligt Lind (2004) kan en lägre 
direktavkastning bero på att fastigheten är belägen i ett expansivt eller centralt läge. I dessa lägen är 
den förväntade driftnettoutvecklingen mer positiv och mindre volatil än för fastigheter i mindre 
attraktiva områden.  

 

4.4 Marknadsanalys 

Vid värdering av kommersiella kontorsfastigheter är det även av stor vikt att genomföra en 
marknadsanalys (Lind & Persson, 2011). Marknadsanalysen kan delas in i tre olika delområden; 
omvärldsanalys, ortsanalys samt objektsanalys, vilka beskrivs nedan: 

 
·    Omvärldsanalysen omfattar de faktorer som påverkar fastighetsmarknaden i stort, som 
inflation, ekonomiskt tillväxt (BNP), räntenivå samt konjunktursvängningar. Med andra ord vad 
som har en övergripande påverkan på ekonomin (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010). Dessa 

faktorer analyseras i en så kallad allmänekonomisk (makroekonomisk) analys (Lind & Persson, 
2011; Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2018). 
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·    Ortsanalysen avser att analysera geografiska och ekonomiska förutsättningar på den aktuella 
orten med tyngdpunkt på den framtida utvecklingen. Framtida prisutveckling, direktavkastning 
samt framtida hyresnivåer och vakanser grundas på de ortspecifika förutsättningarna för 
näringslivsutveckling. Då dessa faktorer även påverkar utvecklingen på fastighetsmarknaden 

används ortsanalysen som underlag i just värderingssammanhang (Institutet för värdering av 
fastigheter & SFF, 2018). 

 
·    Objektsanalysen berör det område fastigheten är belägen i och fokuserar främst på dess läge, 
karaktär samt attraktivitet. Den analyserar även faktorer som är av stor betydelse för kommersiella 
fastigheter, som tillgänglig kollektivtrafik och parkeringsplatser. Därefter genomförs även en 
besiktning av fastigheten för att fastställa dess skick och förutsättningar i jämförelse med 
närliggande objekt. Val av värderingsmetod görs och vid värdebedömningen tas även hänsyn till 

eventuella fel och brister i fastigheten som påverkar marknadsvärdet. 
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5. Empiri 
__________________________________________________________________________________ 
 

I detta avsnitt presenteras det empiriska underlag som samlats in genom personliga, kvalitativa 

intervjuer. Respondenterna har var för sig beskrivit sina åsikter angående coworking och dess 
påverkan vid värdering av kommersiella fastigheter. Resultatet presenteras i detta avsnitt gemensamt, 
kategoriserat utifrån ett innehållsperspektiv. 
__________________________________________________________________________________ 
 

5.1 Värdering av coworkingkontor 

Samtliga respondenter har lång erfarenhet av fastighetsvärdering och har i samband med värdering 
kommit i kontakt med fastigheter som innefattar coworkingyta. De flesta av respondenterna saknar 
dock erfarenhet av att värdera fastigheter där coworking utgör en större andel av fastigheten, det vill 
säga mer än 30% av den uthyrningsbara ytan av en kommersiell fastighet i Stockholms CBD-område. 
Den värderingsmetod som används av samtliga respondenter vid värdering av en fastighet som 
innefattar coworking är kassaflödesmetoden. 
 

5.2 Hyresavtal 
Enligt samtliga respondenter är hyresavtalets uppbyggnad samt analys av coworkingaktörens 
hyresbetalande förmåga det som främst undersöks vid värdering av en fastighet som innefattar 
coworkingyta. Respondent 1 och 2 nämner två olika alternativ för hyresavtal gällande coworking, där 
fast hyreskontrakt mellan fastighetsägare och en coworkingaktör är vanligast förekommande. Avtalet 

behandlas då vid fastighetsvärdering som traditionella hyresgästavtal. Det andra typfallet innebär att 
fastighetsägaren och coworkingaktören är densamma och att det sätts en internhyra. Respondent 2 
nämner ett exempel där de stött på en aktör som köpt en liten fastighet på en mindre ort och driver ett 
coworkingkoncept i hela byggnaden på 100 kvadratmeter. I ett sådant fall räknar de inte på de intäkter 
och hyror de har med sina medlemmar, utan där bedöms en marknadsmässig kontorshyra givet 
verksamhetens intäkter. Samma respondent menar att detta kan liknas vid värdering av hotell där det 
är vanligt att en aktör både äger fastigheten och driver hotellrörelsen där verksamhetens 

hyresbetalande förmåga bedöms. Bedömning av betalningsförmågan görs även i det fall 
coworkingaktören äger fastigheten och vill avyttra den för att istället hyra ytan som hyresgäst. Detta 
görs med anledning av att fastighetens värde baseras på marknadsmässiga hyresavtal. 
 

- “När det är vanliga hyresavtal tecknade, utan några rörliga inslag, blir det som vilken 
kontorsvärdering som helst. När det finns rörliga delar i hyran, eller när operatören och 
fastighetsägaren är densamma, går det mer åt hotellvärdering i metodik.” (Respondent 2) 
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Enligt respondent 3 har de hyreskontrakt som förekommit vid värdering av fastigheter som innefattar 
coworking varit vanliga kontorshyreskontrakt eller omsättningsbaserade hyresavtal. 
Omsättningsbaserad hyra innebär att coworkingaktören har en bashyra och en rörlig del som beror av 
omsättningen. Den hyra fastighetsägaren erhåller beror därmed på coworkingaktörens omsättning. 
 
Respondent 2 och 3 menar att den hyra coworkingaktören betalar till fastighetsägaren normalt sett är 
något högre än för traditionella kontorshyresgäster. Detta beror på att coworkingaktören är tvungen att 
betala lite mer och kompensera för den hyresrisk som coworkingaktören medför för att få just den 
lokalen. I annat fall skulle fastighetsägaren kunna hyra ut lokalen till en traditionell kontorshyresgäst 
som fastighetsägaren känner sig trygg med. Respondent 3 ser dock en osäkerhet kring huruvida 
coworkingaktören långsiktigt kommer att klara av dessa hyresnivåer. 
 
Respondent 4 menar att de högre hyror coworkingaktören betalar normalt sett inte är någonting som 

de tar hänsyn till under en kalkylperiod så länge kontraktet löper. Det är snarare när hyreskontraktet 
löper ut och ett nytt avtal ska tecknas. Om coworkingaktören exempelvis har betalat 10% mer än alla 
andra hyresgäster i huset, kan hyran justeras ned när kontraktet löper ut så att den hamnar på 
marknadsnivå. Detta eftersom beräkningar på en högre nivå under hela kalkylperioden kommer att 
påverka kassaflödet, restvärdet och därmed fastighetens värde. Det undersöks främst vilken typ av 
aktör som hyr ytan samt hur avtalet är uppbyggt. Finns det enligt avtalet några initiala hyresrabatter 
som vissa coworkingaktörer begär påverkar även det värderingen. Respondenten förklarar även att de 

tidigare sett avtal där hyran varit något högre eller något lägre än marknadshyran. När kassaflödet då 
beräknas görs en bedömning av vad marknadshyran troligtvis kommer att vara när avtalet löper ut 
istället för att anta att det blir en förlängning på samma hyresnivå. Beroende på hyresnivån och vilka 
extra tillägg som ingår i kontraktet görs justeringar utifrån det om hyran inte anses vara 
marknadsmässig. 
 
Respondent 2 nämner även att coworkingaktörer ofta hyr en större yta inom en fastighet än vanliga 
kontorshyresgäster. Hyran som coworkingaktören betalar kan inkludera ytor som fastighetsägaren 

annars inte hade fått uthyrt vilket ska tas i beaktning vid värderingen. Respondenten nämner som 
exempel en kontorsfastighet som innefattar en ljusgård i mitten. Coworkingaktören skulle även kunna 
hyra ljusgården och ha användning av denna, medan vanliga kontorshyresgäster troligtvis enbart 
skulle hyra de faktiska kontoren runt omkring samtidigt som ljusgården skulle vara en yta de kan 
nyttja utan att betala hyra. Hyran coworkingaktören betalar skulle kunna inkludera ytor som 
fastighetsägaren annars inte skulle kunna hyra ut till vanliga kontorshyresgäster. 
 
Enligt flera av respondenterna är olika avtalsstrukturer en av de främsta anledningarna till att 

coworking blivit väl etablerat i vissa delar av världen. De tror inte att coworking kommer att bli lika 
stort i Sverige som i London eller New York då hyreskontrakten på dessa marknader ser annorlunda ut 
jämfört med de svenska hyresavtalen. I Sverige är kontrakten ofta 3 - 5 år i normala fall, medan ett 
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standardkontrakt i London eller New York är betydligt längre. Därför finns också ett större behov av 
att ha mer flexibilitet och coworking blir på så sätt mer unikt. Respondent 1 anser att det finns många 
fördelar med coworking och är optimistisk till dess utveckling. Företag varierar i personalomsättning 
över tid och konceptet coworking möjliggör det på ett smidigt sätt. När medlemmar hyr per 

kontorsplats finns möjligheten att krympa företaget inom några månader och på så vis minska sina 
kostnader. Detta är en inbyggd flexibilitet som saknas i vanliga hyreskontrakt. Respondenten tillägger 
dock att kontorsmarknaden fungerar relativt bra i Sverige. Kontorsyta går att utöka och minska genom 
förhandlingar, men i coworkingmedlemskapet ingår denna flexibilitet automatiskt vilket förenklar 
processen i jämförelse med vanliga kontorshyresavtal. Ju större bolagen blir som hyr 
coworkingplatser, desto större flexibilitet globalt. 
 
I det fall en fastighetsägare erbjuder ett eget coworkingkoncept, vilket flera aktörer har börjat 

utveckla, är det inte en renodlad produkt längre. Lokalhyreskontraktet har då bytts ut mot en form av 
rörlig hyresnivå istället, vilket leder till ännu högre risk. Omvänt blir det ännu högre belöning i andra 
änden, vilket är anledningen till att man kapat bort mellanledet, i detta fall coworkingaktören. Det är 
dock inte bättre ur ett värderingsperspektiv, anser respondent 5. Detta då man vill eftersträva en 
kapitalstark mellanpart som känns trygg. Det är anledningen till varför samhällsfastigheter är så 
populärt. I dessa fall innebär hyresgästen säkra pengar då staten eller kommunen i princip inte kan gå i 
konkurs. Det är vid uthyrning till mindre aktörer som risken blir betydligt större, om hyresgästen 
saknar betalningsförmåga, menar respondent 5. 
 
Respondent 3 ser även fördelar med coworking utifrån ett redovisningsperspektiv då medlemskapet 
inte belastar balansräkningen för företaget på samma sätt som ett traditionellt hyreskontrakt gör. När 
ett företag hyr en lokal ses det som en tillgång och räknas som en stor skuldpost i företagets 
balansräkning. Hyr företaget istället ett rum eller en plats av en coworkingaktör ses det som ett 
medlemskap vilket inte belastar företagets balansräkning lika hårt. 

 

5.3 Kostnader och underlag för värdering 

Enligt respondent 1 kan det material som tillhandahålls från uppdragsgivaren vid värdering av en 
fastighet som innefattar coworking innebära vissa utmaningar. Har uppdragsgivaren en god tilltro till 
hyran kan prognoser innefatta höga kvadratmeterpriser. Detta gör att värderare behöver vara 
nyanserade i sin bild av hur marknaden egentligen ser ut. Respondenten menar att värderare behöver 
ta hänsyn till de extra tjänster som ingår i coworking vid värdering. Då coworking innebär ökade 

kostnader är det av stor vikt att både intäkterna och de ökade kostnaderna tas i beräkning vid 
värderingen. Respondenten förklarar att risken för ökat underhåll i Sverige adderas till 
underhållskostnaderna snarare än kalkylräntan. Detta hanteras annorlunda i exempelvis London. I 
Sverige är coworking en så pass ny trend vilket gör det svårt att bedöma om det innebär större 
förslitningar på lokalen. Därför går det inte med säkerhet att säga att sambandet mellan coworking och 
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ökat slitage i lokalerna gäller i Sverige ännu. Dock har dessa lokaler, likt studentbostäder, en hög 
omsättning av medlemmar vilket respondenten menar sannolikt innebär högre förslitning. 
 
Respondent 2 kan se ett samband mellan en stor andel coworking och ökade drift- och 
underhållskostnader på grund av att fler människor rör sig i en fastighet vilket medför högre slitage. 

Driftkostnader som exempelvis kyla ökar med en ökad densitet av människor i en fastighet. Det kan 
vara så att coworkingaktören ansvarar för en stor del av kostnaderna, men ju högre hyra en hyresgäst 
betalar desto högre kostnader har fastighetsägaren generellt sett. Detta eftersom en högre hyra medför 
högre förväntningar på att kontorets funktioner ska fungera felfritt. Detsamma gäller coworking där 
det erbjuds en hög grad av service. Kostnader kan drabba både fastighetsägaren och operatören. Det 
kan vara reglerat i avtalet att allt inre underhåll ersätts av hyresgästen. Men det finns alltid en risk. 
Respondenten förklarar att även om operatören egentligen ska stå för samtliga kostnader kan mycket 

falla på fastighetsägaren. När hyresavtalet löpt ut eller om coworkingaktören går i konkurs står 
fastighetsägaren med slitna lokaler iallafall. Respondenten resonerar kring att det på de flesta 
marknader där det är mycket coworking som i Stockholm City, är det trots allt korta underhållscykler. 
En hyresgäst sitter normalt sett 3 - 5 år i en lokal och därefter görs den om, vilket man ur ett 
miljöperspektiv kan invända mot. Nya koncept attraherar investerare som ser en möjlighet till riskfri 
vinst, men kalkylerna är ofta glädjekalkyler. Det är viktigt att ta hänsyn till kostnader som tillkommer 
för personal, service, evenemang och liknande, för att därefter fastställa vad coworkingaktören kan 
betala i hyra. Samtidigt kan aktören behöva påminnas om att flera andra har liknande koncept på 

marknaden och att de är i en konkurrenssituation. 
 
Respondent 4 menar att coworking kan påverka driftnettot negativt som en följd av högre 
driftkostnader. Det är dock svårt att uppskatta exakt hur mycket högre de blir och värderaren får utgå 
från det material som erhållits från fastighetsägaren. Det kommer med största sannolikhet att visa sig 
framöver när det finns mer historiskt resultat om hur mycket högre driften blir. I nuläget görs ett litet 
påslag men det påverkar inte värderingen eller marknadsvärdet i någon större utsträckning, även om 
det blir något högre kostnader. 
 
Respondent 3 betonar vikten av att se hur hyresavtalet är utformat och om det är coworkingaktören 
eller fastighetsägaren som står för kostnaderna. Vid värdering tas alltid hänsyn till drift- och 
underhållskostnaderna, det som blir avgörande är hur gränsdragningslistan i avtalet ser ut, enligt 
respondent 5. Både respondent 3 och 5 är av uppfattningen att coworkingaktörerna tar på sig en 
relativt stor del av det inre underhållet i sina ytor då de vill sätta sin egen prägel på lokalen. Utifrån 
den bemärkelsen görs inte någonting extra eftersom de högre drift- och underhållskostnaderna läggs 
på hyresgästen och inte fastighetsägaren. Detsamma gäller de flesta vanliga kontorshyresavtalen. Den 

produkt fastighetsägaren levererar är egentligen bara ett skal som hyresgästen får fylla upp med det de 
vill ha. Sedan kommer hyresvärden att exempelvis måla väggarna, sätta in undertak och belysning, 
golv och liknande, men när det ska göras om sker i sådant fall en reglering av hyresnivån. Det kan 
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lösas på olika sätt, men coworking innebär enligt respondent 5 att aktören tar större ansvar själv för att 
sätta sin egen prägel. Det handlar om att sticka ut på något sätt för att attrahera kunder. 

 
Samtliga respondenter menar att det vanligtvis är coworkingaktören och inte fastighetsägaren som står 
för de tjänster eller det mervärde som ingår i coworking. Avtalen är ofta utformade så att skick och 

standard som finns i lokalerna bekostas av aktören med hjälp av intäkterna de erhåller från 
medlemmarna. Intäkterna som coworkingaktören erhåller från medlemmarna används inte i kalkylen 
på annat sätt än för att beräkna en marknadsmässig hyra. Detta motsvarar vad en hyresgäst på 
marknaden är kapabel att betala för lokalytan. Respondent 5 anser inte att det är någon större skillnad 
mellan coworking och traditionella kontor. Om fastighetsägaren får en högre hyra för lite sämre ytor 
som en konsekvens av att man får en större marginalnytta för varje enskild individ, förutsätter det att 
hyresnivån är hållbar över tid. 
 
När fastighetsägaren själv driver ett coworkingkoncept är det enligt respondent 1 fastighetsägaren 
själv som överlämnar en budget och en prognos för omsättning. Värderaren har i detta fall inget avtal i 
grunden att utgå från, utan det är fastighetsägarens bedömning och siffror. Respondent 1 menar att 
fastighetsägarnas egna koncept konkurrerar med de stora coworkingaktörerna och att det samtidigt är 
ett tryggare alternativ för fastighetsägaren som kan behålla sina hyresgäster. De erbjuder ett 
mellanting för små hyresgäster som kan växa sig större och därefter teckna ett eget kontrakt direkt 
med fastighetsägaren. 
 
Respondent 2 menar att uthyrning till företag med individuellt specialanpassade kontorslösningar kan 
innebära behov av ombyggnad inför att en ny hyresgäst övertar kontorsytan. På samma sätt är 
coworkingytorna anpassade efter den verksamhet som bedrivs med flexibla sociala kontorsytor. 
Respondenten menar dock att det är relativt lätt att ombilda coworkingytor till generella kontor som 
efterfrågas av vanliga företag och innebär inga markanta kostnader. Därav görs ingen större åtskillnad 
mellan coworkingaktörer och traditionella kontorshyresgäster i detta avseende vid värdering av 
kontorsytor.  

 

5.4 Risk 
Samtliga respondenter ser en viss risk vid värdering av fastigheter som innefattar en hög andel 
coworking. Detta beror främst på att konceptet fortfarande är nytt och att många av 
coworkingaktörerna visar negativt resultat under sin tillväxtfas innan de hunnit etablera sig på 
marknaden. Coworkingaktörer vill expandera och betalar relativt höga hyror vilket medför en risk i det 

fall de saknar betalningsförmåga. Respondent 3 menar att risken som är kopplad till hyresgästens 
framtida betalningsförmåga medför ett högre direktavkastningskrav vilket ger ett lägre värde för 
fastigheten. Det är viktigt att se hur hyreskontraktet som tecknats ser ut för att utvärdera risken. Det är 
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en ny marknad och det finns därför väldigt få jämförbara försäljningar som skett med coworking. Men 
avtalet är ofta jämförbart med ett hyresavtal för traditionella kontor menar respondenten. 
 
Respondent 2 förklarar att det pågår en explosion av nya coworkingetableringar just nu och bland 
värderare finns det därmed en oro i fråga om utvecklingen är hållbar eller om det kommer att ske en 

överetablering. Det råder en marknadsrisk där coworkingaktören behöver lyckas med att attrahera 
tillräckligt med medlemmar för att täcka sina kostnader för hyra. Respondenten menar att värderare 
behöver ta hänsyn till denna risk i och med nyetableringar. Flera av respondenterna påpekar att detta 
kan göras på två sätt. Antingen genom att lägga in en hyresrisk och vakansrisk eller genom att justera 
direktavkastningskravet.  
 
Enligt respondent 2 innebär alla typer av hyresgäster en viss potentiell risk för fastighetsägaren. 
Respondent 1 och 5 ser generellt sett inte en större risk i en coworkingaktör som hyr genom ett fast 

avtal än en vanlig kontorshyresgäst som visar dåligt resultat. Samtliga respondenter betonar vikten av 
att se vad det är för typ av coworkingaktör och därefter bedöma risken utifrån det. Det ses främst som 
en vakansrisk som speglas i justering av direktavkastningskravet utifrån vad det är för aktör. En stabil 
och säker aktör som sannolikt kommer kunna betala hyran även i framtiden behandlas som 
traditionella kontorshyresgäster.  
 
Respondent 4 berättar även att många små aktörer har dragit sig ur kontrakt och vissa har till och med 

gått i konkurs. Respondent 5 anser då att det är bättre att hyra ut till ett välkänt koncept, med vanliga 
traditionella kontor och en säker hyra på en marknadsmässig nivå. Är hyran för coworkingkonceptet 
högre än marknadshyra på grund av att man kan utnyttja resurserna inom lokalen bättre, vilket är 
grundtanken, skulle respondent 5 se en högre risk då den absoluta fallhöjden blir högre vid en 
konkurs. Är hyran däremot ovanligt låg anses inte risken vara lika hög. Skulle aktören gå i konkurs 
finns fortfarande utrymme att ombilda lokalerna och sedan hyra ut till en annan kontorshyresgäst. 
Utöver vakansrisken kan även driftkostnader justeras då det är mer rörelse i coworkinglokaler, menar 
respondent 4. En större mängd människor leder bland annat till ökad ventilation, vilket påverkar 

driftkostnaderna. Respondent 3 menar även att det innebär en större risk i de fall coworkingaktören 
har en omsättningsbaserad hyra. Hyran justeras då till en normaliserad nivå som anses vara 
marknadsmässig.  
 
Enligt respondent 4 beror risken även på fastighetens läge. En coworkingyta i centrala Stockholm 
medför en lägre risk då dessa ytor vid en eventuell konkurs enkelt kan hyras ut eftersom det är en hög 
efterfrågan på kontor i centrala Stockholm. Är det däremot en aktör med dålig lönsamhet som hyr en 
yta genom ett icke-marknadsmässigt hyresavtal, där den alternativa användningen är begränsad, 

innebär det en högre risk. 
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- “Den största utmaningen med att värdera en fastighet som innehåller coworkingspace är den 
risk, samt även den eventuella värdeökning en coworkingaktör medför. Eftersom flera 
coworkingaktörer påvisat dålig lönsamhet finns det en risk för konkurs vilket eventuellt bör 
påverka yielden, alternativt öka vakansrisken. Hur ska man bedöma risken för att en aktör går 

i konkurs?” (Respondent 4) 
 
Samtliga respondenter anser att det idag finns en risk för över- eller undervärdering av en fastighet 
som innefattar en stor andel coworking. Enligt respondent 2 finns en risk för undervärdering i och med 
att osäkerhet ses som en risk. Det hänger även ihop med konjunkturen och hur många investerare som 
är villiga att investera. Detta styrks av respondent 1 som menar att en osäker marknad leder till att man 
tenderar att undervärdera då man ser för mycket risker och därmed blir försiktig. Respondent 1 anser 
dock att risken är störst för övervärdering i nuläget. Detta på grund av att värderare än så länge är 

osäkra på hur stort genomslag coworking kommer att få och att det finns en risk för att alla kostnader 
coworking innefattar inte räknas med. Respondent 4 ser en risk för både över- och undervärdering av 
en fastighet som innefattar coworking. När coworkingaktören behandlas som en vanlig hyresgäst finns 
en risk att värderaren inte ser den eventuella hyresökning aktören bidrar med i fastigheten, alternativt 
missar den risk som en aktör med konkursrisk medför. 
 
Respondent 5 menar att när coworking värderades för ett år sedan, när det fortfarande kändes nytt och 
coworkingprojekt inte lades ned, tenderade marknaden att vara relativt positiv till det. Respondenten 

tror att det garanterat värderades högre då än om samma produkt skulle värderas idag. Det kan dock ha 
speglat värdet i den stunden, vilket kan ha varit högre för att därefter ha vänt. Alla fastighetsvärderare 
är människor i grund och botten, och respondenten menar att det är upp till var och en hur väl man 
känner till coworking. Ju sämre kännedom, desto större försiktighet i sin ansats. Generellt tror 
respondenten att värderare är mer av det försiktigare slaget, dels på grund av att man har ett 
konsultansvar och att det är farligare att ta i för mycket än för lite. Om alla övriga faktorer på 
marknaden är konstanta kan värderaren blir mer försiktig när det kommer in ett nytt koncept på 
marknaden, dels ur ett bedömningsperspektiv, men det kan även förväntas att marknaden i sig är 

försiktig när det uppkommer något nytt. Betalningsviljan kan då bli lägre på grund av att man inte vet 
hur utvecklingen kommer att se ut, vilket omvänt innebär ett högre direktavkastningskrav. 
 
Respondent 4 menar att potentiella fördelar med uthyrning till coworkingaktörer eventuellt skulle 
kunna tas i beaktning vid en värdering då coworkingaktören kan attrahera andra aktörer till 
fastigheten. Även respondent 5 menar att det kan löna sig med coworking om man hittar en bra och 
pålitlig aktör då man kan få så pass mycket högre värde i kronor per kvadratmeter, trots ett högre 
direktavkastningskrav. Då värderare ska beräkna ett marknadsvärde på fastigheten i sig bör de dock 

behandla coworkingaktören som en vanlig kontorshyresgäst, menar respondent 4. Detta då det är 
fastigheten och inte hyresgästen som ska värderas.  
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Respondent 5 ser tendenser på marknaden till att fler och fler aktörer hakar på trenden med coworking 
och att det så småningom kan leda till ett överutbud. Vid ett tillfälligt överutbud i förhållande till 
efterfrågan minskar betalningsviljan bland kunderna. Det påverkar även hyresbetalningsförmågan hos 
coworkingaktören, vilket resulterar i en hyresrisk. Respondenten anser att en högre hyresnivå för 

coworkingaktören kontra andra hyresgäster, kan balanseras upp med ett högre direktavkastningskrav 
då en större risk i en fastighet även ska ge ett större riskpåslag. 

 

5.5 Samband direktavkastning 
Samtliga respondenter anser att det i nuläget är svårt att fastställa om sambandet mellan andelen 

coworking i en fastighet och direktavkastningskrav som indikerats i tidigare studier även går att 
applicera i Sverige. Främst på grund av att antalet transaktioner av fastigheter som innefattar 
coworking i Sverige är begränsat och framförallt saknas renodlade coworkingfastigheter på den 
svenska marknaden.  
 
Respondent 3 anser att sambandet mellan andelen coworking i en fastighet och direktavkastningskrav 
skulle kunna se liknande ut i Sverige. En större andel coworking medför högre osäkert vilket innebär 
att investerare inte är beredda att betala lika mycket, men det är samtidigt svårt att veta hur det 

kommer att se ut i framtiden. Respondent 4 menar att sambandet framförallt stämmer ur en 
investeringssynpunkt. Värderare hanterar coworking mer som traditionella kontorshyresgäster medan 
investerare är mer skeptiska om framtiden gällande coworking. Fastighetsägare vill inte hyra ut lokaler 
för att sedan riskera vakanser och uteblivna hyresintäkter. Värderare försöker framförallt fokusera på 
den information man fått och se till hyresavtalet och intäkter till kassaflödet samt hur det påverkar 
marknadsvärdet.  
 
Enligt respondent 2 kan sambandet bero på olika saker. Dels är intäktsströmmarna mer osäkra då 

affärsidén bygger på korta kontrakt med coworkingaktörens medlemmar. Skillnaden mellan ett 3-
årsavtal eller att teckna ett 6-månadersavtal på coworking i Sverige är dock inte så stor. De svenska 
kontorshyresgästerna anses inte vara riktigt så pass rörliga i Sverige och ofta vet man att de flesta 
kommer att sitta kvar längre. I utlandet där man ofta har längre hyresavtal blir skillnaden större och då 
upplevs det som en större risk. Respondenten förklarar att hotell och coworking är relativt lika koncept 
till sin uppbyggnad avseende exempelvis intäkter. Hotell har traditionellt sett högre 
direktavkastningskrav i jämförelse med kontor och därav anser respondenten att sambandet där mer 
coworking leder till högre direktavkastningskrav skulle kunna stämma. En annan förklaring är 

kopplad till efterfrågan på den specifika objektstypen. Respondenten menar att precis som för 
hotellfastigheter är det främst specialiserade fastighetsinvesterare som investerar i 
coworkingfastigheter. För generella kontorsfastigheter i Stockholms innerstad finns ett mycket stort 
antal intressenter. Skulle byggnaden vara väldigt specialiserad tror respondenten att antalet 
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intressenter för fastigheten minskar vilket leder till en effekt på avkastningskravet. Generellt sett leder 
ökad grad av specialisering till högre avkastningskrav men man bör titta på varje enskilt fall. 
 
Flera av respondenterna anser att de rörliga intäkterna som en coworkingyta medför innebär en högre 
risk. Respondent 1 och 5 håller med om sambandet men anser att coworking upp till en viss andel kan 

vara positivt för fastigheten då det höjer imagen i stort och kan locka fler människor. En mix av flera 
olika typer av hyresgäster anses ofta positivt. De menar att när en populär coworkingaktör finns i 
fastigheten finns möjlighet att höja kontorshyrorna för övriga hyresgäster då attraktiviteten ökar. En 
bottenvåning som hyrs ut till coworking och som annars skulle stått vakant driver även upp helheten 
och ger ett bättre rykte för hela fastigheten i sig. Skulle coworkingaktören däremot hyra hela 
fastighetens yta hade det inte funnits några andra hyror att driva upp. Av denna anledning kan ett visst 
samband finnas och även en gräns där andelen coworking går från att vara positivt till att vara negativt 

för fastighetens värde. Enligt respondent 5 är en mindre andel coworking tryggt för fastighetsägaren. 
Vid närmare 100% coworking föreligger däremot ett single tenant-förhållande, där det finns en väldigt 
stor hyresrisk kopplat till ett hyresavtal. Respondenten anser att varje enskilt fall som indikerat en 
högre direktavkastning som en följd av högre andel coworking skulle behöva undersökas var för sig. 
Detta då det är svårt att fastställa om sambandet beror på högre hyror kopplade till just coworking eller 
att det är en single tenant-lösning oavsett hyresgästens karaktär. 

 

5.6 Marknadsanalys 

Respondent 1 förutspår att coworking kommer att bli större än det redan är men att det kommer att ta 
tid innan det etableras ordentligt. I uppstartsfasen är det till stor fördel för ett företag att kunna hyra in 
sig per plats. Hyresgästen vet då vad det kommer att kosta i månaden och slipper teckna långa 
kontrakt vilket respondenten enbart ser fördelar med. På etablerade marknader som i exempelvis USA 
hyr även stora företag in sig på coworking för att få tillgång till en färdig arbetsplats, kringliggande 

service samt ökad flexibilitet. 
  

- “Mycket beror ju på, skulle jag säga, hur kommer marknaden att agera? Kommer coworking 
bli jättepopulärt, kommer alla företag vilja sitta på coworking, och vad skriver man för typ av 
avtal? Det är väl de två sakerna som påverkar värderingen.” (Respondent 3)   

 
Respondent 3 förklarar att coworking blivit mycket stort i London och att coworkingaktörer är den 
största hyresgästen efter London kommun. I Stockholm står coworking generellt sett för en liten del av 
den uthyrningsbara ytan jämfört med traditionella kontor. På grund av att det finns ett ökat behov av 

kortare hyreskontrakt tror respondent 3 att coworking kommer att bli större än vad det redan är i 
Sverige, men att det är en större hype utomlands. Respondenten resonerar även kring standarden på 
kontor. De menar att standarden på kontor i Stockholm CBD i jämförelse med andra storstäder i 
övriga Europa är relativt hög. Coworkingkontor är vanligtvis väldigt moderna och trevliga och 
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respondenten tror därför att det kan vara större skillnader mellan coworkingkontor och vanliga kontor 
i Europa kontra i Stockholm. 
 
Respondent 5 ser inte heller att det skulle finnas ett så stort behov av coworking utifrån den svenska 
arbetsmarknaden idag. Många föredrar fortfarande att jobba traditionellt som anställda istället för att 

vara egenanställd. Trenden har visserligen gått uppåt menar respondenten men tror att det finns en 
gräns där folk känner en större risk med att vara egenanställd kontra att ha en anställningstrygghet. 
Arbetsmarknaden i Sverige ser inte heller likadan ut som i London. I Sverige har arbetstagare ett 
betydande anställningsskydd genom LAS och liknande, så det kan finnas den typen av 
inlåsningseffekter som gör att efterfrågan inte blir lika stor. 
 
Respondent 5 anser att det finns större marknadsoro idag än vad det fanns för ett år sedan, just för att 
man ser lite av en överetablering och att det säkert är många som ser en betydande fallhöjd i vissa av 

objekten på grund av det. Detta ses som en utmaning då hela idén för fastighetsägaren är att utveckla 
produkten så att den blir värd så mycket som möjligt. Respondent 2 och 4 är båda skeptiska kring hur 
pass stora marknadsandelar coworking kommer att ta i framtiden. Respondent 4 tvivlar på att det 
kommer att öka till 10 - 20% de närmsta tio åren, när man har cirka 5 - 6% i London. De tror heller 
inte att vi kommer att komma till en punkt då vi kommer att se helt renodlade coworkingfastigheter i 
Sverige. Renodlade kontor i Sverige fungerar ganska bra då det finns möjlighet till flexibilitet, enligt 
respondent 2. Coworking kommer därför inte slå ut den vanliga kontorsmarknaden, men det kommer 

kunna vara ett bra komplement då det kommer finnas de som efterfrågar detta koncept. 
 
Generellt finns en oro bland värderarna angående hur coworkingaktörerna ska lyckas attrahera 
tillräckligt med medlemmar. Det kan bli en större utmaning än vad många av coworkingaktörerna 
tänkt sig, och det är ännu svårt att veta hur beteendet hos potentiella medlemmar kommer att se ut. 
Enligt respondent 5 är det enbart i Stockholm som coworkingprojekt dragits tillbaka och tillväxttakten 
avstannat lite. De tror att coworking kommer att fortsätta växa men inte i samma takt som det gjort 
hittills. 
 
Respondenten tror att det kan komma fler nischade koncept där man har synergier med olika 
branschkollegor. Till exempel finns coworkingkoncept som nischat in sig på mode, mat och media. 
Där ska medlemmarna jobba inom någon av dessa branscher. Där finns också mycket aktiviteter och 
olika sammankomster för de som jobbar inom branscherna, just för att dessa medlemmar verkligen 
ska främjas av att sitta med folk inom samma bransch. Respondenten tror därmed på att ha mer 
nischade coworkingkoncept för andra branscher. De tror även att större företag kommer att vilja hyra 
in sig på coworking. Det kan vara så att några anställda sitter där eller att coworking fungerar som en 

temporär lösning om man växer ur sitt nuvarande kontor. Många coworkingaktörer erbjuder även 
möjlighet att ha avskilda, större rum som kan nyttjas i grupp. Respondent 5 anser även att företagen 
kan vilja känna av marknaden utåt på något sätt, genom utbyte med andra inom samma bransch. Om 
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man däremot placerar hela företaget i en coworkingyta fungerar det mer som en slags mellanlandning 
istället för att hyra en alternativ lösning under exempelvis en flytt. 
 
Respondent 2 anser att en hyresgäst generellt etablerar sig relativt snabbt och är sällan benägen att 
byta ut sin arbetsplats var tredje månad. Det flesta hyresgästerna stannar i flera år. Samtidigt kan 

uppkomsten av fler coworkingkoncept ändra beteendet hos medlemmarna vilket är svårt att veta säkert 
i dagsläget. Flera större coworkingaktörer erbjuder även medlemskap som inte är knutet till en specifik 
etablering. Medlemmar kan sitta på olika platser med samma medlemskap. Det återstår att se hur det 
kommer fungera i praktiken och hur mycket det kommer att nyttjas.  
 
Flera av respondenten menar även att en stor oro gällande coworking är hur coworkingaktörer ska 
attrahera rätt företag i rätt branscher. Värderare och advokatbyråer nämns som exempel på 
verksamheter som inte kan sitta i öppna kontorslösningar. Samma sak kan gälla för innovativa företag 

som coworkingaktörer vill locka till sig. Företagare som har en ny affärsidé och inte vill att andra ska 
ta del av den föredrar att ha eget. I och med detta kommer de större och mest extrema 
coworkingetableringarna sakta att styras mot att bli mer lika kontorshotell. Respondenterna ser 
samtidigt en risk för stora vakanser på lokaler mellan 50 - 300 kvadratmeter ifall företag föredrar att 
hyra från en coworkingaktör på korta kontrakt. För mindre kontorsytor är coworking en betydligt 
starkare konkurrent än för större ytor. Respondent 5 är däremot tveksam till om coworkingkonceptets 
tillväxt kan komma att påverka den övriga kontorsmarknaden. Enligt respondenten kommer vanliga 

kontor och coworking att samexistera då de fyller olika syften och utgör komplement till varandra. 
 
Respondent 2 anser att fastighetsmarknaden har präglats av en ständig uppgång under tio års tid och 
någon gång kommer det att stagnera. Respondenten anser därför att coworking skulle kunna vara ett 
bra alternativ även under en lågkonjunktur där hyresgästerna blir osäkra och inte vågar teckna 
treårsavtal och att det på så vis är vältajmat. Möjligtvis kan coworkingaktörerna behöva justera sina 
prisnivåer men det kan ändå vara så att det är coworkingaktörerna som kommer att drabbas minst i en 
nedåtgående konjunktur. Respondenten resonerar samtidigt kring att eftersom flera coworkingaktörer 

visar röda siffror måste det in nytt kapital. Ifall riskkapitalmarknaden försvinner kan det visa sig att 
stora coworkingaktörer går i konkurs vilket kan få effekter på hela marknaden. 
 
Coworking anses enligt respondenterna inte påverka värderingen i stor grad i dagsläget då konceptet 
ännu inte blivit så pass stort i Sverige. Vilken påverkan coworking har på värderingen är svårt att 
förutspå på grund av avsaknaden av historiska siffror. Respondent 2 och 4 förklarar att fram till idag 
har kontorshyrorna stigit de senaste åren. Det finns dock alltid en smärtgräns. Det blir inte lönsamt att 
betala för höga lokalkostnader. Har en coworkingaktör skrivit ett avtal på 10 år med en fastighetsägare 

och kontorshyrorna i Stockholm börjar gå ner blir det inte lönsamt. Det finns ett mervärde i och med 
att communityt och flexibiliteten efterfrågas. Men går kontorshyrorna ner kan inte coworkingaktörerna 
börja sänka sina hyror på grund av att de tecknat ett långt avtal och förbundit sig att betala den hyran. 
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6. Diskussion & Analys 
__________________________________________________________________________________ 
 

I detta kapitel diskuteras och analyseras med hänsyn till den teori och tidigare studier som tidigare 

presenterats den data som samlats in under de genomförda intervjuerna. 
__________________________________________________________________________________ 
 

6.1 Hyresavtal 
Samtliga respondenter har i enighet med teorin uppgett att kassaflödesmetoden är den metod de 

använder för att värdera en fastighet som innefattar coworking. Med hjälp av kassaflödesmetoden 
beräknas ett marknadsvärde genom att framtida bedömda kassaflöden diskonteras till värdetidpunkten 
med en kalkylränta som uppskattas genom att addera direktavkastningen och den bedömda 
värdeförändringen (Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2018). Används ett högre 
direktavkastningskrav för att bedöma kalkylräntan ger det således ett lägre marknadsvärde på 
fastigheten, vilket flera av respondenterna redogjort för. 
 
Då fastighetens framtida kassaflöden till största del består av hyresintäkter är värdet till stor del 

beroende av hyresnivån enligt Grenadier (1995). Respondenterna menar generellt att en fastighet som 
innefattar coworking värderas som en vanlig kontorsfastighet men att man får ta hänsyn till hur 
hyreskontraktet ser ut. Ofta tecknas vanliga kontorshyreskontrakt mellan coworkingaktören och 
fastighetsägaren, men i vissa fall kan det förekomma någon form av omsättningsbaserade hyror. 
Samtliga respondenter menar att risken i det specifika fallet och även hur det tecknade hyreskontraktet 
utformats är av stor vikt vid värderingen. I det fall coworkingaktören hyr lokalen på ett vanligt 
lokalhyresavtal görs dock ingen större åtskillnad vid värderingen jämfört med en vanlig 

kontorshyresgäst. Respondenterna ser även att många egna coworkingkoncept vuxit fram bland 
fastighetsägare, där de hyr ut ytan till sig själva. I det fallet har fastighetsägaren sin egen prognos om 
hur de tror att omsättningen kommer att växa samt hur stora kostnader de kommer att ha. Utmaningar 
vid värdering av en fastighet som till någon andel innefattar coworking kan även bero på det material 
man får till sig. I de fall fastighetsägaren har en god tilltro till hyran och de siffror man får är väldigt 
optimistiska, med ett högt kvadratmeterpris, finns ett behov av att vara nyanserad i sin bild av hur 
marknaden egentligen ser ut. 
 
Samtliga respondenter pekar på att Sverige inte har samma avtalsstruktur som i andra länder där 
coworking vuxit sig stort. I exempelvis Storbritannien tecknas normalt sett hyresavtal för lokaler på 
mellan 20 till 25 år vilket gör att de korta coworkingavtalen ses som betydligt mer flexibla. Enligt 
tidigare studier nämner CBRE (2019) risken som associeras med att flexibla hyresgäster som hyr in 
sig på coworkingkontor och inte alltid har säkra avtal över en längre period. I Sverige är dock de 
traditionella avtalen vanligtvis mellan 3 till 5 år och respondent 2 anser därför inte att det är någon 
större skillnad mellan ett coworkingavtal och ett traditionellt tecknat avtal för kontorsytor på den 
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svenska marknaden. Respondenterna ser även att det för många verksamheter är helt uteslutet att sitta i 
öppna coworkingytor och arbeta, till exempel värderare och advokatbyråer. Respondent 2 tror därför 
att fler av de mest extrema coworkinglokalerna kommer utvecklas mer åt att likna kontorshotell, och 
att avtal som tecknas kommer innebära att man kan ha sin egen plats på kontoret. Samtidigt visar 

tidigare studier av Karlsson (2018) att många större företag väljer coworkingytor som en kreativ miljö 
att nätverka med möjligheter att rekrytera kvalificerade medarbetare. Enligt samma studie är en 
tredjedel av de medlemmar som nyttjar de mest framgångsrika coworkingetableringarna idag 
medarbetare på större företag bestående av fler än 1000 medarbetare.  Enligt Börjesson (2018) har 
trenden där främst småföretagare, frilansare och techbolag nyttjar coworking har förändrats. I länder 
där coworking är väletablerat drivs den stora tillväxten idag framförallt av stora och medelstora 
företag (Börjesson, 2018). 

 
Samtliga respondenter menar att det viktiga är att den hyra coworkingaktören har är hållbar och att de 
klarar av att betala den över tid. De menar även att vilken slags hyra coworkingaktören har, om det är 
en omsättningsbaserad eller vanlig indexerad hyra, spelar roll. Tidigare studier av O’Roarty (2001) 
visar att majoriteten av coworkingmedlemmar är beredda att betala en högre hyra i utbyte mot ett 
flexibelt avtal med kortare kontraktstid. De är därmed villiga att kompensera hyresvärden, i detta fall 
coworkingaktören, för den ökade risk som flexibla hyresavtal innebär. Värderingen blir dock något 
annorlunda i det fallet fastighetsägaren och coworkingaktören är densamma (O'Roarty, 2001). 
Respondenterna stärker detta då de beskriver att det i dessa fall beräknas en marknadshyra, det vill 

säga vad de skulle kunna betala för vanlig kontorshyra givet de intäkter de har. Respondent 2 liknar 
detta typfall vid värdering av hotell då det är vanligt att en och samma aktör äger fastigheten och 
driver hotellverksamhet. Vid vanliga hyresavtal, utan några rörliga inslag, hanteras det som vilken 
kontorsvärdering som helst. När det finns rörliga delar i hyran eller när operatören och 
fastighetsägaren är densamma, liknas metoden mer vid hotellvärdering enligt respondent 2. 
Respondent 4 menar att det viktiga att ta hänsyn till och som kan kräva justering är när 
hyreskontraktet löper ut och ett nytt avtal ska tecknas. När coworkingaktören under avtalsperioden har 

betalat en hyra som inte är marknadsmässig, bör denna justeras när kontraktet löper ut så att den 
hamnar på en marknadsmässig nivå. Detta för att undvika att räkna på hyror som har en högre 
alternativt lägre nivå än marknaden under hela kalkylperioden, eftersom det påverkar både kassaflödet 
samt restvärdet vid kalkylperiodens slut. 

 

6.2 Kostnader och underlag för värdering 

Enligt teoriavsnittet och tidigare rapporter från Cushman & Wakefield (2018) och CBRE (2019) kan 
coworking medföra ett ökat slitage på byggnaden. Detta leder till dolda kostnader i form av drift och 
underhåll vilket är något som värderare och investerare behöver ta hänsyn till (Cushman & Wakefield, 
2018). Detta stärks av respondent 2 som menar att detta samband kan stämma även i Sverige i och 
med att ett större antal människor rör sig i coworkinglokaler i jämförelse med traditionella 
kontorslokaler. Detta kan leda till högre slitage och även ökade driftkostnader för exempelvis 
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ventilation. Även respondent 4 instämmer att coworking skulle kunna leda till ett lägre driftnetto på 
grund av högre driftkostnader, men att det i dagsläget är svårt att med säkerhet koppla coworking till 
ökat slitage. Respondenterna menar att det med större säkerhet kommer gå att besvara i framtiden med 
hjälp av historiska data. Enligt O’Roarty (2001) reglerar hyresavtalet ansvarsförhållanden samt 

kostnadsfördelning mellan hyresvärd och hyresgäst och påverkar därför fastighetens driftnetto i hög 
grad. Normalt sett ingår drift och yttre underhåll i hyran i Sverige. Hyresgästen betalar därefter 
hyrestillägg för fastighetsskatt och ibland för värme och annan mediaförbrukning såsom el, vatten och 
avlopp, sophämtning och ventilation (O’Roarty, 2001). Gällande underhållsrisken tror respondent 1 att 
denna risk i Sverige läggs på underhållskostnaderna snarare än kalkylräntan. Coworking är fortfarande 
en så pass ny trend i Sverige vilket gör att det än så länge är svårt att säga om det faktiskt innebär 
större förslitningar på lokalen. Även respondent 4 menar att värderaren själv kan påverka drift- och 
underhållskostnaderna då det är större rörelse i dessa lokaler. De menar att det är svårt att uppskatta 

exakt hur mycket högre kostnaderna blir, och att man utgår från det material man fått från 
fastighetsägaren. Det görs ett litet påslag, men enligt respondent 4 har det i dagsläget inte någon större 
påverkan på värderingen eller marknadsvärdet. 
 
Enligt teorin kan ny teknik och effektivare nyttjande av byggnaden ses som en teknisk risk (Nordlund, 
2015). I enighet med Nordlunds (2015) resonemang skulle coworking kunna innebära tekniska risker i 
och med ny teknik som erbjuds samt flexibla kontorslösningar. Tekniska risker kan behöva 
kompenseras med ett risktillägg enligt Nordlund (2015) vilket exempelvis kan innebära en ökning av 

direktavkastningen. Både respondent 3 och 5 menar dock att det som blir avgörande gällande drift- 
och underhållskostnaderna är hur gränsdragningslistan i hyresavtalet är utformad. Enligt 
respondenternas uppfattning tar coworkingaktörerna på sig en stor del av det inre underhållet i sina 
coworkingytor då de vill sätta sin egen prägel på lokalen. Detsamma gäller de flesta vanliga 
kontorshyresavtalen i Sverige. I och med detta görs ingenting annorlunda under värderingen, menar 
respondenterna. De håller med om att det är mer människor som rör sig i dessa ytor, men de högre 
drift- och underhållskostnaderna belastar ofta själva coworkingaktören och inte fastighetsägaren. 

 

6.3 Risk 

Enligt teorin kan osäkerhet vid fastighetsvärdering hänföras till svårigheter att förutspå framtida 
hyresintäkter (Nordlund, 2010). Den kreditrisk som uppstår vid uthyrning av lokaler är bland annat 
kopplad till hyresgästens betalningsförmåga (Grenadier, 1996). Enligt respondent 2 finns alltid en risk 
kopplad till kontorshyresgäster i allmänhet. Samtidigt menar respondent 4 i enighet med Grenadier 
(1996) att en stabil och mer säker aktör innebär en lägre risk. Många små aktörer har dragit sig ur 
kontrakt eller gått i konkurs, och respondenten menar att osäkerheten ligger i huruvida 
coworkingaktörer lyckas attrahera tillräckligt med medlemmar framöver för att täcka upp hyran. 
 
Respondenterna ser en potentiell marknadsrisk i nuläget och att svårigheten främst handlar om att 
bedöma den framtida efterfrågan på coworkingytor. Detta kan kopplas till värderingsteorin då 



 40 

marknadsanalysen är en viktig del av värdering av kommersiella fastigheter (Lind & Persson, 2011). 
Enligt respondent 2 kan marknadsrisken hanteras på två sätt. Antingen genom att lägga in en hyresrisk 
och vakansrisk eller genom ett ökat direktavkastningskrav, vilket överensstämmer med tidigare 
presenterad teori om riskhantering (Hui et al., 2013). Även respondent 4 menar att man får se det som 

en vakansrisk och justera direktavkastningen utifrån den specifika aktören. I teorin beskrivs enligt Hui 
et al. (2013) att kompensation för den risk som antas vid en investering kan göras genom ett 
risktillägg, exempelvis genom en ökning av direktavkastningen med hänsyn till volatilitet, 
kontraktslängd eller andra upplevda risker kopplade till investeringsobjektet. I teorin beskrivs fyra 
olika typer av risk kopplade till fastighetsförvärv. Dessa är tekniska risker, finansiell risk, hyresrisk 
samt lägesrisk. Risken vid värdering beror enligt respondent 4 bland annat på fastighetens läge. En 
coworkingyta i centrala Stockholm medför en lägre risk då dessa ytor, i det fall aktören skulle gå i 
konkurs, enkelt kan hyras ut tack vare hög efterfrågan på kontor i centrala Stockholm. Är det däremot 

en aktör med dålig lönsamhet som hyr en yta genom ett icke-marknadsmässigt hyresavtal där den 
alternativa användningen är begränsad, innebär det en högre risk.  

 
Respondent 2 förklarar att risken ökar när marknaden är osäker. Det medför större försiktighet och en 
tendens att undervärdera fastigheten i fråga. Respondenten tillägger att det alltid finns de som ser 
mycket positivt på nya koncept på marknaden, som coworking i det här fallet. Samma respondent 
påpekar även att antalet investerare som är villiga att investera i den nya affärsidén hänger ihop med 
konjunkturen. Detta stärks av teorin och beskrivs som hyresrisk. Enligt Lind & Nordlund (2016) syftar 

hyresrisken till osäkerheter gällande vakanser samt hyresgästens betalningsförmåga. Lind & Nordlund 
(2016) menar även att man på längre sikt behöver ta hänsyn till den förväntade hyresutvecklingen på 
marknaden samt vilka möjligheter fastighetsägaren har till förbättrade hyresnivåer. 
 
Med osäkerhet och risker kopplade till marknaden och coworkingaktören finns risk för både över- och 
undervärdering av en fastighet som innefattar en stor andel coworkingyta enligt respondent 3. 
Respondenten ser en risk i coworkingaktörernas framtida betalningsförmåga och menar att när 
värderaren ser en större risk sätts ett högre direktavkastningskrav vilket leder till ett lägre bedömt 

marknadsvärde. Detta stärks av Grenadier (1996) som beskriver att vid uthyrning av lokaler finns 
alltid en viss kreditrisk kopplad till hyresgästens betalningsförmåga. Detta stärks även av 
beskrivningen av kassaflödesmetoden då större riskpålägg innebär ett högre direktavkastningskrav 
som beskrivs i teoriavsnittet (Institutet för värdering av fastigheter & SFF, 2018). Även respondent 1 
ser en risk för både under- och övervärdering. Respondent 1 och 2 pekar på osäkerheten kring hur stort 
coworking kommer att bli i framtiden och att det skulle kunna leda till undervärdering på grund av att 
värderaren ser för stora risker och blir försiktig. När det gäller värdering av en fastighet som innefattar 

en större andel coworking tror dock respondent 1 att risken i dagens läge är störst för övervärdering. 
Detta för att värderare vid bedömningen kan förbise att räkna med samtliga kostnader 
coworkingaktören står för, vilket i sin tur påverkar vilken hyra de kan betala. 
 



 41 

I linje med tidigare studier av Grenadier (1996) angående osäkerhet och risk resonerar samtliga 
respondenter kring att en högre andel coworkingyta i dagens läge innebär högre osäkerhet, vilket leder 
till en högre risk. De tror också att coworking behöver några år att etablera sig ordentligt på den 
svenska marknaden innan man säkert kan fastställa hur pass riskfyllt det är. Detta stärks av Grenadier 

(1996) som beskriver att väletablerade företag med god ekonomi och hög omsättning utgör en lägre 
risk för fastighetsägaren medan risken ökar när uthyrning sker till nyare och mindre ekonomiskt starka 
företag. 
 

6.4 Samband direktavkastning 
Det samband som förklaras av tidigare studier visar att när andelen coworkingyta i en fastighet 

överstiger cirka 30% ökar direktavkastningen (Cushman, 2018; CBRE, 2019). Detta samband 
förklaras i rapporterna med att en fastighet som till stor del innefattar coworkingyta medför en högre 
risk. En godtagbar andel av coworking i en byggnad anses ligga mellan 15% - 30%. När andelen 
överstiger detta intervall ökar direktavkastningen i förhållande till benchmark på marknaden och 
därmed sjunker marknadsvärdet på fastigheten (Cushman & Wakefield, 2018; CBRE, 2019). I linje 
med teorin instämmer respondent 1 med sambandet eftersom coworking är kopplat till rörliga intäkter 
vilket innebär högre risk. Det finns även en viss nivå coworking som är acceptabel med hänsyn till 

direktavkastningskravet och som till och med kan vara positivt för fastigheten. Vissa fastighetsägare 
vill dock inte ha någon andel coworking alls i sina fastigheter på grund av att coworkingaktören 
tecknar avtal med företag som vanligtvis skulle vara potentiella hyresgäster för fastighetsägaren. 
Respondenten tillägger att konceptet coworking inte blivit tillräckligt etablerat i Sverige vilket gör det 
svårt att göra en riktig analys om hur det påverkar direktavkastningskravet.   
 
Respondent 2 kan se att sambandet som rapporterna visar skulle kunna stämma i Sverige eftersom 
intäktströmmarna är osäkra från coworkingbolagen som en följd av de korta medlemskapen. 

Respondenten menar dock att skillnaden mellan att teckna ett vanligt treårigt kontorshyresavtal och att 
teckna ett halvårigt medlemskap på coworking inte är så stor här i Sverige. Skillnaden är större i andra 
länder där vanliga hyreskontrakt på marknaden är betydligt längre, vilket leder till att coworking i 
jämförelse med dessa upplevs som en större risk. Avsaknad av renodlade coworkingfastigheter i 
Stockholm gör att respondent 2 inte tror att sambandet mellan andel coworkingyta och 
direktavkastningskrav går att applicera fullt ut på den svenska marknaden. Den typen av byggnader i 
Stockholms innerstad skulle betraktas som en större risk och ha ett högre avkastningskrav om den är 

väldigt specialiserad. Detta resonemang går i linje med tidigare forskning från CBRE (2019) som 
menar att även korrelationen mellan coworkingyta och byggnadens karaktärsdrag anses vara en viktig 
påverkande faktor till förändrat direktavkastningskrav. Beroende på byggnadens storlek och skick 
varierar andelen coworkingyta signifikant. I stora byggnader, ofta placerade i CBD-områden, 
överstiger andelen coworking sällan 30% av den totala uthyrbara ytan. 
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Även respondent 3 menar att förhållandet mellan andel coworkingyta i en fastighet och 
direktavkastningskravet skulle kunna se likadant ut i Sverige. Mer coworkingyta innebär större 
osäkerhet vilket kan leda till minskad betalningsvilja hos investerare. Detta leder till att 
direktavkastningen ökar. Enligt respondent 4 skulle sambandet kunna stämma, framförallt ur en 

investeringssynpunkt. Värderare hanterar generellt sett coworkingaktörer som traditionella 
kontorshyresgäster genom att fokusera på den information som tilldelats samt se till hyresavtalet. 
Investerare kan däremot se coworking som både en positiv och negativ påverkan på fastigheten 
beroende på andelen menar respondenten. Respondent 2 och 5 delar samma uppfattning och menar att 
en viss andel coworking i fastigheten kan ge fastighetsägaren möjlighet att höja kontorshyrorna för 
övriga hyresgäster. En andel coworking på mellan 10 - 40% skulle enligt respondent 4 kunna höja 
hyresvärdet på de andra lokalerna i fastigheten. En bottenvåning som hyrs ut till coworking och som 

annars skulle stå vakant driver upp helheten och ger ett bättre rykte för hela fastigheten i sig. Därav 
tror respondent 4 även att det finns en slags smärtgräns. Respondenten menar att om andelen 
coworking är för stor finns en större risk vilket påverkar direktavkastningen, men vid vilken 
procentandel denna gräns ligger är ovisst. Vidare menar respondenten att differensen i 
direktavkastningskrav troligtvis inte skulle visa sig vara lika stor i Sverige som i andra länder utan att 
det är något jämnare på den svenska marknaden. 
 

6.5 Marknadsanalys 

Enligt befintlig teori är det enligt Lind & Persson (2011) av stor vikt att genomföra en marknadsanalys 
vid värdering av kommersiella fastigheter för att analysera den aktuella och framtida efterfrågan för en 
viss fastighetstyp. Detta går i linje med studiens empiri då samtliga respondenter resonerar kring den 
underliggande efterfrågan på marknaden. Respondenterna ser svårigheter i att bedöma efterfrågan hos 
de kommande coworkingmedlemmarna på marknaden. I samband med att en ny trend uppstår på 

marknaden dras investerare till den menar respondent 2. Det är svårt att veta i förväg om efterfrågan 
på coworking i Sverige kommer att bli mättad snabbt eller inte. Men enligt tidigare studier 
prognostiseras dock en positiv fortsatt hög etablering av coworking runt om i världen (Börjesson, 
2018). 
 
Det är även av stor betydelse att genomföra en ortsanalys i syfte att analysera geografiska och 
ekonomiska förutsättningar på den aktuella orten med tyngdpunkt på framtida utveckling. Detta då en 
stor del av den indata som används i värdeberäkningen – framtida prisutveckling, direktavkastning 

samt framtida hyresnivåer och vakanser – grundas på de ortspecifika förutsättningarna (Institutet för 
värdering av fastigheter & SFF, 2018). Detta är en av de största utmaningarna vid värdering av 
fastigheter som innefattar coworkingyta enligt samtliga respondenter. Detta på grund av att den 
framtida efterfrågan av coworking i hög grad påverkar de faktorer ortsanalysen ämnar undersöka. 
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Enligt tidigare studier beskriver Börjesson (2018) att coworking har ökat i andel av den totala 
kontorsytan världen över. Dock har coworkingtrenden förändrats och det som driver den stora 
tillväxten inom coworking idag är framförallt flera stora och medelstora företag som väljer att nyttja 
dessa flexibla kontorslösningar. Enligt Miller (2018) har utvecklingen gått snabbare än vad som 

prognostiserades år 2016 och enligt Sargent (2016) är coworking en av de snabbast växande 
sektorerna på fastighetsmarknaden gällande kommersiella fastigheter. Dock har coworking visat 
tecken på viss mognad i USA och Storbritannien (Ibid). Respondenterna i denna studie har något 
delade åsikter kring hur stor genomslagskraft coworking fortsatt kommer att ha på den svenska 
kontorsmarknaden. Både respondent 2 och 4 är något skeptiska kring om coworking kommer att bli 
lika stort i Sverige som i andra länder där det är väletablerat. Respondent 5 ser inte heller att det 
kommer att finnas ett så stort behov av den typen av lösningar med avseende på den svenska 
arbetsmarknaden. Respondenterna tror att en stor del av Sveriges befolkning fortfarande föredrar 

tryggheten med att jobba traditionellt som anställd någonstans framför att vara egenanställd. 
 
Respondent 1 förutspår däremot precis som Börjesson (2018) i teoriavsnittet att coworking kommer 
att växa sig stort även i Sverige tack vare alla fördelar det medför. Respondenten menar att coworking 
ger företag möjlighet att växa och krympa över tid på ett smidigt sätt som en följd av den flexibilitet 
ett coworkingavtal medför. Än så länge har coworking inte etablerats i lika stor utsträckning i Sverige 
i jämförelse med USA. På den amerikanska marknaden hyr stora företag coworkingyta för att få 
tillgång till den service som erbjuds och ett färdigt kontorskoncept, vilket ger flexibilitet (Börjesson, 

2018). Respondent 3 pekar även på de redovisningsregler som kan attrahera företag till medlemskap 
hos coworkingaktörer. Istället för att redovisa kontrakten som kostnader läggs det som ett 
medlemskap. Vid hyreskontrakt för en lokal skulle det blivit en skuldpost i balansräkningen istället. 
Medlemskapet för platser på ett coworkingkontor belastar således inte balansräkningen lika hårt som 
ett traditionellt hyreskontrakt gör. 
 
Respondent 5 anser att det finns större marknadsoro idag än vad det fanns för ett år sedan när det 
gäller coworking, just för att man ser antydan till en överetablering. Respondenten tror på fler 

nischade koncept av coworking som riktar sig mot specifika branscher. De tror även att större företag 
kommer att vilja hyra in sig på coworking i syfte att nätverka och känna av marknaden. Även i 
samband med flytt ser respondent 5 att coworking skulle kunna vara ett alternativ för ett företag 
istället för att hyra en tillfällig kontorslösning. Respondenten är dock tveksam till om 
coworkingkonceptets tillväxt kan komma att påverka den övriga kontorsmarknaden. Respondenten 
tror att traditionella kontor och coworking kommer att samexistera då alternativen är komplement till 
varandra som fyller olika syften. 
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7. Slutsats 
__________________________________________________________________________________ 
 

I detta avsnitt presenteras författarnas slutsatser för att besvara studiens forskningsfrågor – vilken 

påverkan coworking har på värdering av kommersiella fastigheter i Sverige, samt vad värderare 
behöver ta hänsyn till vid värdering av en fastighet som innefattar coworking. 
__________________________________________________________________________________ 
 
Studien har utifrån analys av den empiri som samlats in påvisat att: 
  

• Det finns indikationer på att sambandet mellan andelen coworking i en fastighet och 
direktavkastningen skulle kunna se liknande ut i Sverige. Ett exakt samband går dock inte att 

påvisa på grund av avsaknad av renodlade coworkingfastigheter på den svenska marknaden. 

 
• Den risk coworking kan medföra vid värdering kan hanteras genom riskpålägg i form av ökat 

direktavkastningskrav alternativt justering av drift- och underhållskostnader. 

 
• Beroende på hur marknaden för coworking kommer att utvecklas kommer fastighetsvärderare 

i allt större utsträckning behöva ta hänsyn till den risk som coworking över en viss andel av en 
fastighet medför vid värdering av kommersiella fastigheter. 

 
• Hyresavtalets uppbyggnad samt hur hyresförhållandet ser ut är av stor vikt vid värdering av 

kommersiella fastigheter som innefattar coworking. 

 
• Hänsyn tas även till vilken typ av coworkingaktör som hyr lokalytan för att utifrån det bedöma 

risken. 
 
 

Sambandet mellan andel coworking och direktavkastning i Sverige skulle kunna stämma överens med 
vad tidigare studier indikerat i USA. Ett exakt samband går dock inte att påvisa på grund av avsaknad 
av renodlade coworkingfastigheter på den svenska marknaden. En viss andel coworking i en byggnad 
anses kunna vara positivt då det kan medföra möjlighet till ökade hyresintäkter från övriga hyresgäster 
tack vare ett bättre helhetsintryck för fastigheten. Ökar andelen coworking i fastigheten ses det dock 
som en ökad risk i dagens läge. Detta kopplas främst till osäkerheten kring konceptets fortsatta 
utveckling på kontorsmarknaden. 
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Studien visar även att det som fastighetsvärderare bör ta hänsyn till vid värdering av en fastighet som 
innefattar coworking först och främst är vilken risk det medför samt hur hyresavtalet ser ut. Hyrs 
lokalytan av en coworkingaktör görs normalt sett inga större avsteg vid värdering i förhållande till en 
fastighet med endast traditionella kontorshyresgäster. Finns ett fast hyresavtal och hyresnivån är 

marknadsmässig, anses inte coworkingaktören medföra en större hyresrisk än andra aktörer. Ju högre 
hyra som avtalats med coworkingaktören, och även ju större yta som hyrs ut, desto större risk. Hyrs 
lokalen av en coworkingaktör bör således riskbedömningen påverkas av osäkerheten kopplad till den 
specifika aktören. Är coworkingaktören och fastighetsägaren densamma och ytan hyrs genom ett 
internhyresavtal bedöms en marknadsmässig hyra som värderaren sedan utgår ifrån. 
 
Studien har påvisat att kontorsmarknaden, avseende både avtalsstruktur och ansvar för drift och 
underhåll i lokalerna, ser annorlunda ut i Sverige i jämförelse med USA. Insamlade data pekar på att 

bestämmelser gällande drift- och underhållskostnader skiljer sig mellan länder. I Sverige ligger en stor 
del av det inre underhållet på hyresgästen, vilket leder till att eventuellt högre kostnader i samband 
med coworking inte belastar fastighetsägaren. I och med detta påverkas inte värderingen av en 
fastighet i Sverige av slitage i samma utsträckning. Det tidigare nämnda sambandet mellan andel 
coworking och direktavkastning kan därför skilja sig något i Sverige jämfört med i USA. 
  
Studiens resultat tyder på en viss osäkerhet i dagsläget rörande utvecklingen av coworking, som 
fortfarande är ett relativt nytt koncept, samt dess efterfrågan på marknaden. Detta medför en ökad 

osäkerhet och risk som vid värderingen speglas i en justering av drift- och underhållskostnader 
alternativt ett ökat direktavkastningskrav. Den empiri som samlats in för studien indikerar dock att 
coworking i Sverige inte påverkar direktavkastningen vid fastighetsvärdering i samma grad som 
problembakgrunden och tidigare studier visar på i andra delar av världen. Det kan utifrån studiens 
resultat konstateras att fastighetsvärderingen i Sverige inte påverkas nämnvärt i dagsläget på grund av 
att andelen coworking i fastigheterna ännu är begränsad. Det råder något delade meningar kring den 
fortsatta utvecklingen på marknaden, och det återstår att se om konceptet kommer att fortsätta ta över 
större ytor. Beroende på hur marknaden för coworking kommer att utvecklas kommer 

fastighetsvärderare i allt större utsträckning behöva ta hänsyn till den risk som coworking över en viss 
andel av en fastighet medför vid värdering av kommersiella fastigheter. 
 
Förslag på vidare forskning inom ämnet är att genomföra en uppföljande studie om några år när det 
med större säkerhet går att säga hur stor coworkingandelen blivit av den totala kontorsmarknaden i 
Sverige. En kvantitativ undersökning av ett större antal observationer när marknaden stabiliserat sig 
kan resultera i en mer säker slutsats om huruvida coworking påverkar direktavkastningskravet vid 
fastighetsvärdering. Vidare skulle det vara av intresse att inkludera ett fastighetsägarperspektiv. Detta 

kommer i sin tur ge en tydligare bild av riskhanteringen vid värderingen.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1. 

Intervjuguide 

 
Värdering av coworkingkontor 

 
1. Hur länge har du arbetat med fastighetsvärdering? 

 
2. Har du värderat en fastighet som till någon andel innefattar coworkingyta?  

 
3. Vilken värderingsmetod använde du i så fall? Varför? 

 

4. Finns det några utmaningar när det gäller värdering av en fastighet som innehåller coworkingyta? 
 

5. Om du inte har värderat en fastighet som innefattar coworkingyta, hur skulle du göra om du fick det i 
uppdrag? 

 
Kostnader och underlag för värdering 

 
6. Tar du hänsyn till de dolda kostnader som coworking innebär när du värderar, på vilket sätt i så fall? 

 
7. Tror du generellt sett att coworkingandelen i fastigheten påverkar driftnettot? 

 
8. Tas hänsyn till de tjänster som ingår i coworkinghyra vid undersökning av marknadshyror vid 

värdering? 
 

Risk 
 

9. Tror du att det finns en risk för övervärdering / undervärdering av en fastighet om den innefattar för hög 
andel coworkingyta?  
 
Samband direktavkastning 

 
10. Tror du att direktavkastningen påverkas av andelen coworkingyta i fastigheten? I så fall på vilket sätt? 

 
11. Vad skulle en tänkbar förklaring till ett eventuellt samband mellan direktavkastningen och 

coworkingandel kunna vara? 
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