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Abstract 
One common denominator for all major cities around the world is that housing costs as a share of 

disposable income has increased dramatically. Urbanization has resulted in a sharp increase in demand 

for housing, a trend that is expected to accelerate in the coming decades. Coliving, the new trend in the 

field of alternative assets, is a form of housing that combines private space with shared facilities. The 

idea is based on creating a community-centered environment with the possibility of both integrity and 

social contact. While communal housing is not a new phenomenon, this form of living is attracting a 

growing number of people for whom the current housing market does not offer any alternative. 

 

The purpose of this thesis is to map coliving in Sweden and identify the main target group and 

examine what advantages and disadvantages investors see in this new housing form. The essay is 

largely based on previous studies internationally, where coliving gained a greater foothold. In 

addition, interviews have been conducted with Swedish established actors as well as knowledgeable 

within the subject.  

 

Demand for coliving is driven by megatrends such as urbanization, the aging population and the 

growing gig-economy. From these trends, it is possible to break out several concepts with associated 

target groups, of which the largest is the millennial generation, followed by seniors and the corporate 

market. From an investment perspective, the business model is solid and offers an alternative asset 

class with the possibility of both increased returns and risk diversification. These properties normally 

have a higher return per square meter than a traditional rental property. The property is also not as 

fragile to vacancy and does not affect the last row in the same way as conventional rental home. In 

Sweden there are currently two established companies, Tech Farm and COLIVE, but according to the 

analysis, several companies are expected to introduce their own concepts in the near future.  

 

The uncertainty of the unknown is always a risk and today’s regulations are not adapted for coliving, 

something that all actors agree on. On the other hand, all actors are convinced that coliving can be an 

alternative to the rental and contribute to a more efficient housing market with increased utilization of 

the existing stock and increased mobility in the moving chain.    
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Sammanfattning 
En gemensam nämnare för samtliga storstäder världen över är att boendekostnad som andel av 

disponibelinkomst ökar drastiskt. Urbaniseringen har resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan på 

bostäder, en utveckling som väntas accelerera kommande decennier. Coliving, den nya trenden inom 

området alternativa tillgångsklasser är en form av bostad som kombinerar privat utrymme med 

gemensamma faciliteter. Idéen bygger på att skapa en community-centrerad miljö med möjlighet till 

både integritet och social kontakt. Samtidigt som kollektivt boende inte är något nytt fenomen lockar 

bostadsformen ett växande antal människor för vilka nuvarande bostadsmarknad inte erbjuder något 

alternativ.  

 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga coliving i Sverige och identifiera den huvudsakliga 

målgruppen samt undersöka vilka för- och nackdelar investerare ser i denna nya bostadsform. 

Uppsatsen baseras till stor del av tidigare studier internationellt där coliving fått större fäste. Vidare 

har intervjuer genomförts med såväl svenska etablerade aktörer som kunniga inom ämnet. 

 

Efterfrågan på coliving drivs av megatrender som urbaniseringen, den åldrande befolkningen och den 

växande gig-ekonomin. Ur dessa trender går det att bryta ut ett flertal koncept med tillhörande 

målgrupper, varav den största är millenniegenerationen, följt av seniorer och företag. Ur ett 

investeringsperspektiv är affärsmodellen solid och erbjuder en alternativ tillgångsklass med möjlighet 

till både ökad avkastning och riskspridning. Dessa fastigheter har normalt en högre avkastning per 

kvadratmeter än en traditionell hyresfastighet. Fastigheten är inte heller lika ömtålig mot vakans och 

påverkar inte sista raden på samma sätt som en konventionell hyresbostad. I Sverige finns idag två 

etablerade företag, Tech Farm och COLIVE, men enligt vår analys väntas flera företag introducera 

egna koncept inom snar framtid.  

 

Osäkerheten i det okända är alltid en risk och dagens regelverk är inte anpassat för coliving, något 

samtliga aktörer är överens om. Däremot är samtliga aktörer övertygade om att coliving kan utgöra ett 

alternativ till hyresrätten och bidra till en mer effektiv bostadsmarknad med ökat utnyttjande av 

befintligt bestånd och ökad rörlighet i flyttkedjan.  

 

 

 



 
 

Förord 

Med det här examensarbetet på kandidatnivå avslutar vi våra studier på programmet Fastighet & 

Finans på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Uppsatsen är skriven vid institutionen för 

Fastigheter och byggande med inriktning finans och omfattar 15 högskolepoäng.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Andreas Fili för ett starkt stöd under hela skrivprocessen. 

Processen har definitivt påskyndats och förbättras tack vare dina synpunkter och din vägledning, tack 

ska du ha.  

 

Vi vill även rikta ett stort tack till samtliga respondenter som vi har intervjuat under våren, tack för att 

ni tog er tid för oss. Det har varit oerhört intressant och värdefullt för oss att ta del av era kunskaper 

och åsikter under intervjuerna.  

 

Slutligen vill vi tacka alla som på något sätt hjälpt oss med arbetet av detta examensarbete.  

 

 

Stockholm, Maj 2019 

 

Jacob Bergström och Lucas Sjölund Jurado 
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1.0 Introduktion 
 

1.1 Definitioner 
 

Extended Stay-hotell - Hotell mer tillägnat gäster som spenderar fem eller fler nätter. Rummens 

inredning och layout tenderar att likna små lägenheter och innehar pentry. 

 

Coliving - Ett delat boende som erbjuder ett servicepaket såsom möblering, wifi och städning med 

mera.   

 

Bruksvärdesprincipen - Det svenska hyressättningssystemet och innebär att hyran inte får skilja sig 

avsevärt än likvärdiga bostäder på samma ort. 

 

Privatuthyrningslagen - Tillämpad lag vid uthyrning av egen bostad såsom villa, bostadsrätt samt 

ägarlägenhet. 

 

Gig-ekonomi - Benämning på ett marknadssystem där tillfällig arbetskraft är vanligt och 

organisationer avtalar med oberoende arbetstagare för kortfristiga åtaganden. 

 

Besittningsskydd - Innebär att hyresgästen inte utan vidare är skyldig att flytta på den dagen som står 

i uppsägningen. 
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1.2 Inledning 
Bostadsbristen i Sverige har länge varit ett stort problem. Enligt Boverkets årliga enkät från 2018 

rapporterar 240 av Sveriges 290 kommuner att de upplever en brist på bostäder (Boverket 2019). Värst 

är situationen för unga vuxna och äldre som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. 

Prisuppgången på bostäder har dessutom spillt över på hyresmarknaden där framförallt hyror i 

andrahand stigit kraftigt det senaste decenniet (Boverket 2018a). Situationen är inte unik för Sverige 

utan vi noterar en liknande trend internationellt där boendekostnad som andel av disponibelinkomst 

ökat markant (International Monetary fund 2019). Ur denna problematik har nya konceptboenden 

vuxit fram för att möta efterfrågan på bostäder i städerna. Coliving, den senaste trenden på 

fastighetsmarknaden, är ett tjänstebaserad boende med mindre privat yta i utbyte mot större 

gemensamma faciliteter och bekvämligheter som till exempel kök, vardagsrum, takterrass och gym. 

Efterfrågan drivs inte enbart av ett prisvärt boende utan många efterlyser en social kontext, där 

coliving fungerar som ett community och erbjuder en gemenskap med likasinnade människor. 
 

1.3 Syfte och problemställning 

Syftet med denna uppsats är att inbringa större kunskap om coliving och identifiera den huvudsakliga 

målgruppen för denna nya bostadsform. Undersökningen syftade även till att kartlägga coliving i 

Sverige och få en ökad förståelse över fastighetsaktörers syn på coliving som en investering och 

framtida tredje bostadsform.  

 

1.4 Metod 
Denna rapport har som avsikt att undersöka och bringa klarhet angående ett nytt fenomen på 

bostadsmarknaden samt hur aktörerna uppfattar och prognosticerar denna. Det är av den orsaken 

denna rapport främst baseras på en kvalitativ forskningsmetod. Lundahl och Skärvad (2011) 

förtydligar att kvalitativ forskningsmetod medför att skriva såsom hur individer uppfattar något och 

förhåller sig till detta. Rapporten inleder med en noggrann utvärdering samt granskning av tidigare 

studier om ämnet, detta för att främst få en bättre förståelse för ämnet. Sekundärdata som insamlats för 

granskning är främst insamlad från olika myndighetsrapporter, artiklar samt böcker inom ämnet. 

 

Enligt Lundahl och Skärvad (2011) är det av stor vikt att man vid användning av sekundärdata ställer 

sig kritisk till ursprungskällan och är medveten om de eventuella motiv som kan ligga bakom 

publiceringen av den. Den andel data som kommer från myndigheter som Boverket, Europeiska 

Kommissionen, Statistiska centralbyrån, faktaböcker och samtliga FN-organ anses ha stor trovärdighet 

då det hör till dessa myndigheters och författarnas intresse att publicera korrekt information. 

Statistiska siffrorna kommer till största del från Statistiska centralbyrån som har till syfte att publicera 

opartisk information och anses därför vara en säker källa. Övrig information är insamlad från artiklar, 

intervjuer med aktörer på marknaden samt sakkunniga inom ämnet och företagens egna hemsidor. 

Dessa har granskats med viss aktsamhet då aktörerna själva i intervjuerna såklart vill främja sina egna 

intressen och visa sig i god dager.  

 

För att få en större insikt om fastighetsbolagens och operatörers ståndpunkter i frågan intervjuades nio 

representanter för att komplettera insamlade sekundärdata med primärdata om företagens syn och 

åsikter om coliving som ny bostadsform. Enligt Lundahl och Skärvad (2011) är det viktigt att man 

anpassar en intervju till studiens syfte och frågeställning. För att intervjuerna skulle kunna användas 

för att besvara vår frågeställning och vara jämförbara valdes en semistandardiserad intervju med 

öppna svarsalternativ och möjlighet till följdfrågor och dialog. 
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Insamlingen av sekundärdatan, främst rapporter och artiklar om ämnet, samt primärdatan genom 

intervjuerna, har lett till välgrundad analys samt slutsatser för att bringa kunskap om coliving, dess 

framtid i Sverige samt ur ett investeringsperspektiv. 

 

2.0 Tidigare studier 
2.1 Bostadsmarknaden 

Bostadsbristen har länge varit ett stort problem i Sverige och situationen de senaste åren har blivit allt 

mer akut (Boverket 2019). Såväl storstäder som övriga delar av landet har noterat kraftigt stigande 

bostadspriser (Valueguard 2019). Svårigheterna att komma in på bostadsmarknaden har gett upphov 

till långa köer (Bostadsförmedlingen 2018) vilket lett till en allt större svart- och andrahandsmarknad 

(Boverket 2018a). Det är framförallt hyresrätter som det råder stor brist av i Sverige, kombinationen 

av stigande priser och reglerade hyror har resulterat i en stor andel ombildningar (Hyresgästföreningen 

2015). Prisuppgången har dessutom varit en stark drivkraft till de senaste åren byggboom, som 

framförallt riktat sig till bostadsrätter. Bristen på tillgängliga bostäder till ett överkomligt pris ökar 

naturligtvis sårbarheterna i ekonomin. Ett stort problem idag är att företag upplever svårigheter att 

rekrytera arbetskraft, då arbetskraften inte lyckas bosätta sig i närheten av arbetsplatsen. (Frycklund & 

Grahn 2015) 

 

Enligt SCB uppgår antalet hushåll i Sverige till drygt 4,7 miljoner, dessa bor i ungefär lika många 

bostäder som 2018 noterades till cirka 4,8 miljoner (SCB, Bostadsbeståndet 2017-12-31, 2018). 

Bostadsbeståndet är fördelat över hyresrätter (38 procent), bostadsrätter (23 procent) och äganderätter 

(39 procent) (Boverket 2018a s.45). Fördelningen av upplåtelseformer varierar över riket men 

bostadsrätterna är klart vanligare i storstäder som Stockholm medan hyresrätter är någorlunda jämnt 

fördelade över landet. År 2018 stod bostadsrätterna för 41 procent av bostäderna i flerbostadshus i 

Stockholms kommun medan andelen hyresrätter uppgick till 36 procent (Boverket 2018a s. 46). 

 

2.1.1 Bostadsrättsmarknaden 
Priserna på bostadsrätter har haft en kraftig utveckling de senaste decennierna. Enligt siffror från 

Valueguard (2019) har priserna på bostadsrätter i riket stigit närmare 280 procent sedan 2005. Under 

samma period har Stockholmsområdet noterat en prisutveckling om drygt 270 procent (Valueguard 

2019). Det motsvarar en årlig tillväxttakt om cirka 8,3 och 7,8 procent för riket respektive Stockholm 

vilket kan sättas i relation till hushållens årliga lönetillväxt om drygt tre procent (Carlgren 2019). 
 
Kredittillväxten i Sverige har under de senaste årtiondena minst sagt varit dramatisk och har under en 

lång tid stigit mer än inkomsterna vilket är en av orsakerna till den kraftiga prisutvecklingen på 

bostäder. Finansinspektionen (2018) har under senare år infört ett flertal åtgärder för att begränsa de 

risker som byggs upp i ekonomin på grund av den ökade skuldsättningen. Bland annat infördes ett 

bolånetak i oktober 2010 som innebär att belåningsgraden får som mest uppgå till 85 procent av 

bostadens värde. Dessutom har man under två etapper infört ett amorteringskrav som innebär att lån 

med en belåningsgrad mellan 70–85 procent ska amortera 2 procent ned till 70 procent och därefter 1 

procent ned till 50 procent av bostadens värde. Därtill tillkommer ytterligare 1 procent om skulden 

överskrider 4,5 gånger bruttoinkomst. (Finansinspektionen 2018) Samtliga av dessa åtgärder syns nu i 

den senaste tidens korrigering på bostadsrättsmarknaden. 
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2.1.2 Hyresrättsmarknaden 
Den svenska modellen för hyresmarknaden innefattar som grund en stor allmännytta, den ska vara 

öppen för alla. Det menas att inkomst eller ursprung inte ska ha någon påverkan över chanserna att 

hyra en bostad. Sverige har därmed inte ett behovsprövat hyressystem, vilket innebär att 

hyreslägenheter inte kan hyras ut till grupper som är socialt utsatta. För att hyresmarknaden ska vara 

öppen för alla så har Sverige istället bostadsbidrag för de som behöver det (Hyresgästföreningen 2017, 

s. 4). 

 

Hyresregleringen i Sverige kallas för bruksvärdessystemet. Hyressättningen bestäms utifrån kollektiva 

förhandlingar och bygger på avtalsfrihet mellan hyresgästerna och hyresvärdarna men med 

restriktioner mot oskäliga hyror i jämförelse med likvärdiga lägenheter på orten. Systemet möjliggör 

rätt till prövning av hyran vid begäran (Hyresgästföreningen 2017, s. 6–7). En tydlig signal på att 

efterfrågan för bostäder är stor i Sverige är att kötiden för att få en hyresrätt i Sverige 2018 låg på 10,3 

år. Under samma period uppgick antalet personer i bostadskön till drygt 654 000. I fjol visade antalet 

förmedlade bostäder en toppnotering om 13 500 bostäder, det innebär att drygt 2 procent av de som 

stod i kö fick en bostad (Bostadsförmedlingen 2018). 

 

2.1.3 Andrahandsmarknaden 
Den rapporterade delen som bor i andrahand är en förhållandevis liten del av den totala 

bostadsmarknaden. Enligt siffror från SCB beräknas andelen uppgå mellan 1,8 – 2,6 procent av 

Sveriges befolkning. I storstäder är andelen högre och uppgår till mellan 3 - 4 procent (Boverket 

2018a s. 28). Sett till åldersfördelningen av de som bor i andrahand så utgör unga vuxna majoritet.  

 

 

Fig 1: Siffror från Statistiska centralbyrån. 

 

Det har gjorts flertalet undersökningar för att uppskatta andrahandsmarknaden men de flesta omgärdas 

av stor osäkerhet, vilket förklaras av att en stor del består av olovlig uthyrning. Andrahandsmarknaden 

kännetecknas dessutom av en hög rörlighet vilket påverkar svårigheten att uppskatta dess storlek 

(Boverket 2018a s. 31). 
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2.1.4 Hyresnivåer och hyresutvecklingen på andrahandsmarknaden 
Tack vare en större inflyttning till städerna har Sverige likt de flesta övriga länder noterat en stigande 

trend i boendekostnader. Som tidigare nämnt har, på grund av prisuppgången på bostäder i 

kombination med långa kötider i bostadskön, en stor marknad för uthyrning i andrahand dessutom 

vuxit fram. I dagsläget ligger genomsnittshyran på förstahandsmarknaden för en trerumslägenhet i 

riket på drygt 6900 kronor i månaden medans genomsnittshyran för en liknande lägenhet i Stockholm 

kostar omkring 7 700 kronor. Hyrorna i nyproduktion ligger på en betydligt högre nivå då det råder en 

friare hyressättning sedan en tid tillbaka (SCB, Hyror i bostadslägenheter 2018). 

 

 
Tabell 1: Siffror från Statistiska centralbyrån. 

 

Under 2017 uppgick den genomsnittliga hyran på andrahandsmarknaden i riket för en lägenhet på 71 

kvadratmeter till 10 500 kronor. Det är cirka 65 procent högre än en vad en motsvarande hyresrätt 

kostar i första hand. Enligt Boverket kostar motsvarande lägenhet i Stockholm nästan 15 000 kronor 

(Boverket 2018a s. 34).  

 

Sedan 2013 har hyresutvecklingen på andrahandsmarknaden tagit ordentlig fart. Tack vare lagen 

(2012:978) om uthyrning av egen bostad, mer känd som Privatuthyrningslagen har privata ägare 

kunnat ta ut en mer marknadsanpassad hyra. Grundtanken är att hyran ska ersätta ägaren kostnader av 

att äga bostaden (Boverket 2018 s.16). Syftet med införandet av denna lag var att öka rörligheten på 

bostadsmarknaden och att öka utnyttjandet av det befintliga beståndet (Boverket 2018a s.23).  

 
Fig 2: Siffror från Boverket & Statistiska centralbyrån 
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2.2 Vad är coliving? 
”Det som gör kollektivt boende så intressant att forska om är att det handlar om nya kvaliteter i 

boendet. Det gäller t.ex. kvinnans frigörelse, en bättre miljö för barnen, integration mellan olika 

åldersgrupper, gemenskap och meningsfull fritid.” – Dick Urban Vestbro (1987). 

 

Idén om kollektiv hushållning är långt ifrån ett nytt koncept, och i Sverige skrev författaren Carl Jonas 

Love Almqvist redan tidigt 1800-tal om ett så kallat universalhotell där hushållsarbetet borde skötas 

gemensamt för att underlätta det vardagliga livet. Idag associerar många ordet kollektivboende med 

Lukas Moodyssons film Tillsammans eller fördomarna kring 70-talets ”hippie”-rörelse gröna vågen. 

Men den nya tidens moderna kollektivboende skiljer sig väldigt mycket från Moodyssons skildring 

som fått hela svenska folket att skratta och förakta. I länder som Storbritannien och USA har coliving 

istället kommit att bli en av de hetaste trenderna på fastighetsmarknaden och enorma mängder kapital 

från riskkapitalister och fastighetsbolag allokeras idag till startupbolag vars affärsidé är att driva dessa 

boenden som operatörer.  

 

Men vad är egentligen coliving och hur skiljer det sig från det konventionella kollektivboendet?  

 

Den mest jämförbara modellen av föregångare till dagens coliving är så kallat kollektivhus. 

Kollektivboenden har funnits i de skandinaviska länderna sedan tidigt 1970-tal och kan definieras som 

ett urbant gemensamt boende där allt ansvar från ekonomi till barnskötsel delas på, och där de boende 

avsiktligt försöker leva i en gemenskap och dela på resurserna. När vi talar om denna nyare modell av 

kollektivboende, så finns det flera olika definitioner men samtliga mynnar ut i; ett tjänstebaserat delat 

boende, utformat för att främja en modern, urban livsstil som värderar öppenhet, delning och 

samarbete.  

 

En avgörande skillnad jämfört med tidigare former är att det gemensamma boendet förvaltas oftast av 

en tredje part, en tjänsteleverantör som ser till de boendes välmående och besvarar deras behov och 

önskemål. Mer likt en hotelloperatör än en konventionell hyresvärd. När det gäller dessa operatörer, 

finns det naturligtvis ett brett spektrum av innovativa modeller för delat boende och för olika 

målgrupper. Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika coliving-modellerna är deras användning 

och för hur lång vistelse de är anpassade för. Det vill säga, en del är mer korttidsanpassade för flexibla 

och tidsbegränsade unga yrkesverksamma som frilansar jorden runt. Medans andra boenden är mer 

utformade som ett hem för vistelser under en längre period till flera år. (Fix & Lesniak 2017) 

 

Gemensamt för coliving är att bostaden är designad för att minimera den privata bostadsytan till fördel 

mot att få tillgång till en rad större gemensamma ytor som vardagsrum, kök, matsal, arbetsytor, gym, 

trädgård eller liknande. Det privata utrymmet som beroende på din budget kan variera allt från fem 

kvadratmeter med delat badrum till en mikrolägenhet om 15 kvadratmeter med eget bad. Coliving-

anläggningarna är oftast placerade i centrala lägen med god kommunikation, och hyran är generellt 

cirka 20–30 procent billigare än ett vanligt boende på samma adress. Bekvämligheten som tillkommer 

är också en stor fördel eftersom rummen redan är inredda och erbjuder mer flexibla hyreskontrakt 

jämfört med traditionella hyresbostäder. Dessutom ingår inventarier, städtjänster och internet i 

månadsavgiften. (Nelson 2018)  

 

Den unika egenskapen som utmärker och skiljer coliving från ett vanligt Extended Stay-hotell, och det 

många operatörer och residenter förespråkar som värdet i denna boendeform, är det så kallade 

”communityt”. Det vill säga känslan av den gemenskap som skapas när lika- och öppensinnade 

människor lever tillsammans. Många coliving operatörer försöker framhäva och lyfta fram denna 
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“stam”-känsla genom att erbjuda gemensamma sociala aktiviteter och evenemang för att föra de 

boende tillsammans och bygga gemenskap. (Salto Ks 2019) 

 

2.2.1 Identifiering av olika coliving-modeller 
2.2.1.1 Hyra och förvalta 

Detta är en av de vanligaste modellerna bland coliving-aktörer idag, där en tredje part agerar som en 

operatör för den boendetjänst som tillhandahålls till hyresgästerna. I denna modell har operatören 

ingen ägarandel i fastigheten utan hyr istället fastigheten på långa avtal för att sedan kunna hyra ut den 

i andrahand på kortare avtal. Kontraktet med fastighetsägaren är oftast triple-net avtal vilket innebär 

att all förvaltning sker på operatörens bekostnad. Det är också vanligt att operatörer ingår 

samarbetsavtal med utvecklare och ägare där man har ett intäktsbaserat avtal vilket varierar i grad 

beroende på fastighetens skick, renoveringskrav etc. Om fastighetsägaren investerar i ombyggnad och 

inredning i boendet, delar man till exempel lika på intäkterna. Däremot om operatören investerar i 

hyresgästanpassningar på egen bekostnad efter att hyresavtal ingåtts med ägaren, ändras fördelning till 

70:30 till operatörens fördel. (Nandan, Rathi, Grover & Lalchandani 2018) 

 

2.2.1.2 Äga och förvalta 

Den här modellen innebär att fastighetsägaren konverterar, positionerar om och förvaltar sina 

befintliga fastigheter som coliving-utrymmen. I denna modell finns ingen tredje part som funktionerar 

operatör för verksamheten, istället går all vinst till fastighetsägaren och återinvesteras i förvaltning och 

vidare expansion. Eftersom det är befintligt bestånd som konverteras, ofta vakanta fastigheter eller 

tidigare pensionat, hotell, skönhetssalong eller liknande, krävs ingen större investering från början. 

(Nandan et al. 2018) 

 

2.3 Coliving som investering 
Det är lätt att se värdet i coliving för hyresgästen: man får en fullt möblerad bostad med massa olika 

tjänster tillgängliga för ett lägre pris, är man dessutom ny och saknar ett socialt nätverk i staden slipper 

man bo ensam eller leta efter en rumskompis. Coliving är ett sätt att omfamna den kultur och livsstil 

storstadslivet erbjuder. Frågan är däremot vad värdet är för investerare. Den största skillnaden mellan 

coliving och det konventionella kollektivhuset är att coliving kommit att bli en miljardindustri. Privata 

företag flockar sig nu över denna marknad med enorma expansionsplaner. Under hösten 2018 skedde 

inom loppet av några veckor två separata investeringar från två stora investmentbolag om en miljard 

dollar vardera. Detta fick många investerare att höja blicken för denna nya boendeform. (Katz 2018)  

 

Ett av de främsta sätten som säkerställer hållbarheten i investeringar är förmågan att möta människors 

förändrade behov och krav på olika områden och platser. Det innebär för fastighetsägare att vara 

medveten om hyresgästernas efterfrågan och marknadens trender, och hela tiden leta efter sätt att vara 

kreativ och innovativ. Med låga inträdesbarriärer utgör coliving ett väldigt spännande segment på 

marknaden och är en helt ny tillgångsklass för investerare att diversifiera sin risk. Dessutom är denna 

boendeform en stor intäktsmöjlighet då de privata utrymmena är upp till 75 procent mindre än vanliga 

studiolägenheter (Moore & Moore 2018). Det innebär att fler boenden får plats i en byggnad vilket 

resulterar i högre intäkter per kvadratmeter. 

 

2.3.1 Ökad diversifiering 
En väldiversifierad fastighetsportfölj innehåller olika fastighetstyper såsom kontor, hyresbostadshus 

och samhällsfastigheter med flera (Caouette, Altman, Narayanan & Nimmo 2008 ss. 326 - 330). 
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Coliving möjliggör ytterligare riskspridning då det blir en helt ny tillgångsklass. Den främsta 

inkomstkällan för fastighetsägare är hyresintäkter vilket innebär att hyresgästens betalningsförmåga är 

av stor betydelse. Med flera hyresgäster reduceras hyresvärdens risk om en av hyresgästerna hamnar 

efter i betalning, därmed hamnar inte värden i samma utsatta situation. Samma gäller under perioder 

mellan hyresgäster, om en hyresgäst flyttar ut så har du fortfarande andra rum uthyrda vilket sänker 

risken för utestående betalningar.  

 

Andrahandsuthyrning är ett annat vanligt förekommande fenomen i storstäder och innebär att 

hyresvärden inte får möjlighet att granska varken bakgrund eller betalningsförmåga för den boende. 

Coliving möjliggör full kontroll över vilka som bor i din fastighet och eliminerar på så sätt riskerna 

med andrahandsuthyrning eftersom hyresgästen inte själv behöver leta någon att dela bostaden med.  

 

2.3.2 Högre avkastning 
I en intervju från augusti 2018 med fastighetstidningen The Real Deal berättar Brad Hargreaves, 

grundare till en av USA största coliving-operatör Common, att investerare kan förvänta sig mellan 100 

till 150 punkter högre avkastning ”cash-on-cash”, det vill säga avkastningen på det investerade 

beloppet, jämfört med en traditionell hyresfastighet (Hudson 2018). 

 

Han menar att fördelen med coliving är att modellen möjliggör delning av mindre utnyttjade ytor som 

kök och vardagsrum och den mer effektiva användningen av ytan innebär att hyran per kvadratmeter 

är högre än traditionella hyror. Vidare hävdar Hargreaves att de boende offrar privat yta mot större och 

bättre gemensamma ytor som de annars inte hade haft råd med. Tack vare det gemensamma 

utnyttjandet kan Common amortera kostnaden för det där riktigt fina köket och vardagsrummet på fler 

hyresgäster vilket sänker den totala kostnaden. Vidare inflikar Hargreaves att det inte är ovanligt med 

sex sovrum i en delningslägenhet i Commons anläggningar. 

  

” If you were to take a Common three-bedroom unit [typically around 900 square feet], we might 

charge $1,500 per each tenant in each bedroom, so the rent for the whole unit would be $4,500. 

That’s significantly more than a 900-square-foot three-bedroom would fetch on the open market. But 

to the individual tenant, they’re paying a lot less than they would for equivalent traditional inventory.”  

(Hargreaves i Hudson 2018). 

 

Att coliving modellen är lönsam bekräftar även Christopher Bledsoe, VD och medgrundare till Ollie. ” 

These coliving suites earn an average of 44 percent more income in rent per sq. ft. than the more 

conventional apartments in the same building. The net operating income from these units is also 30 

percent higher per sq. ft., even with the extra cost of coliving amenities like the housekeeping service.” 

(Bledsoe 2019).  

 

Den högre avkastningen som colivingfastigheter genererar beror dessutom på modellens inbyggda 

skalfördelar. Genom att erbjuda faciliteter och service som gym, coworking, städning, tvättstuga och 

andra bekvämligheter som attraherar och efterfrågas av dagens stadsinvånare slipper de själva 

införskaffa det. Det skulle för det första kosta mycket mer, men även vara mer besvärligt än att få allt i 

ett paket av en leverantör. Istället betalar de en extra avgift till operatören som förser de boende med 

denna livskvalitet och upplevelse till en lägre avgift än vad det kostar för de enskilt. Över tid blir 

investeringen lönsam då de boendes ökade välbefinnande minskar flyttfrekvensen och eftersom 

kostnader för hyresanpassningar är mycket högre än underhållskostnader så går operatören med vinst.  
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”Coliving solves the need for those who want to balance private living with socialising and business 

networking by bringing it all under one roof. You won’t need to leave the building, everything is at 

your fingertips” –Peter Young, Q Investment Partners (Young 2018) 

 

Majoriteten av dagens coliving operatörer använder dessutom en integrerad plattform för sina 

bostäder. Plattformen underlättar och sänker transaktionskostnaderna vid in- och utflyttningar. Både 

bostadskön och urvalsprocessen sker via en matchningsalgoritm i plattformen där ”medlemmarna” 

registrerar sig och anger sin personlighetsprofil och sina preferenser för att skapa ett friktionsfritt 

boende och hög livskvalitet i bostaden. Merparten av anläggningar har dessutom installerat digitala lås 

vilket underlättar förvaltningen av fastigheten.  

 

2.3.3 Riskfaktorer 
Trots all denna spänning kring coliving finns det potentiella fallgropar som investerare har observerat.  

 

Intensiv förvaltning 

Med Coliving tillkommer en intensiv förvaltning som många fastighetsägare och utvecklare inte har 

erfarenhet av. Fler hyresgäster per lägenhet innebär oftast ett större slitage, speciellt när det gäller den 

yngre målgruppen som dessutom brukar ha en högre flyttfrekvens. En viktig del i affärsmodellen är 

också att erbjuda ett ”community” vilket ställer höga krav på operatörens närvaro i form av sociala 

aktiviteter och event. Det tillkommer dessutom högre startkostnader i form av möblering etc. 

 
Tidsassymetrin 

En risk som noterats i coworking modellen är att operatörer oftast hyr fastigheten på långa kontrakt 

men hyr ut rum på korta, inte sällan månadsbasis, vilket naturligtvis ökar risken för vakans och ökade 

kostnader (Jones 2018). 

 

Lägre restvärde 

En del investerare hävdar att värdeökningen och restvärdet på en coliving-anpassad fastighet är lägre 

än en traditionell fastighet. Likt special- och samhällsfastigheter så är antalet köpare av denna typ av 

fastighet begränsad till aktörer som driver samma typ av verksamhet. Konsultfirman Knight Frank 

menar dock att de flesta investerare redan räknat in den risken och ser studentbostäder som en 

reservplan ifall affärsmodellen inte fungerar (Nandan et al. 2018). 
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2.4 Coliving-utbudet internationellt 
Vid en kartläggning över hur utbudet för coliving ser ut internationellt 

hittar man snabbt en gemensam nämnare. Likt Stockholm har de 

flesta populära städerna i världen länge kämpat med att tillgodose 

behovet av bostäder till ett överkomligt pris. Ett populärt mått som 

illustrerar hur situationen på bostadsmarknaden ser ut är hur stor 

andel av inkomsten som spenderas på hyra. Enligt Business Insider, 

en amerikansk nättidning, noteras högst nyckeltal i San Fransisco där 

invånarna spenderar i snitt 47 procent av inkomsten på boende, följt 

av Los Angeles och London där andelen uppgår till omkring 45 

procent (Colson 2017). Sveriges hyresmarknad skiljer sig på många 

sätt gentemot övriga länder vilket ger en tudelad bild över 

boendeutgiftsprocenten per hushåll. Enligt SCB spenderar 

genomsnittshushållet 28 procent av inkomsten på hyra medan siffror 

från bostadsförmedlingstjänsten Qasa visar att andelen snarare är 

drygt 42 procent (Qasa 2018). Den stora skillnaden förklaras av att 

hyrorna på andrahandsmarknaden är betydligt högre än på 

förstahandsmarknaden (Frenker 2018).   

 

Stigande hyror har helt enkelt öppnat upp ett hål i marknaden. De flesta unga yrkesverksamma som 

flyttar till blomstrande storstäder står inför ett svårt val mellan att tillbringa en stor del av sin inkomst 

på att hyra sin egen lägenhet eller flytta in med främlingar i ett gemensamt hus för att spara pengar. 

Coliving erbjuder något annat. 

 

The Collective, Old Oak 
Världens största coliving komplex har vuxit fram i London, The Collective Old Oak. Byggnaden, som 

slog upp portarna 2016, innefattar 550 mikrolägenheter fördelat på tio våningar med en genomsnittlig 

lägenhetsyta omkring tio kvadratmeter. Därutöver har de boende tillgång till gemensamma faciliteter 

såsom gym, spa, bibliotek, coworking-ytor, en takterass och ett biorum, allt samlat i en månadsavgift 

som börjar från cirka 250 pund i veckan. I avgiften ingår dessutom städtjänst, bredband, och andra 

hushållsinventarier (The Collective 2019). 

 

   Fig 3: Business Insider, SCB, Qasa 
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Common 
Common är en av de större operatörerna i USA 

och har för tillfället 26 hem, med över 700 

medlemmar (de kallar sina boende medlemmar), 

fördelat över sex städer runt om i landet. Samtliga 

anläggningar tillhandahåller ett Full Service-

boende med städning, wifi och allt som hör till ett 

vanligt hem. Tillgång till faciliteter såsom gym 

och coworking-ytor finns dessutom i flera av 

Commons anläggningar. Månadsavgiften varierar 

beroende på stad men lägst månadshyra har 

Chicago som börjar från 975 dollar. Common 

marknadsför sig som att vara över 500 dollar 

billigare än vad ett traditionellt boende med 

samma kvalité skulle kosta (Common 2019). 

 

                                                                                  

Ollie  
Ollie har sin egen syn på coliving. Företaget har 

utformat sina lägenheter med smarta designade 

möbler för att kunna maximera begränsat 

utrymme. Ollie erbjuder också ett lyxigare 

coliving-koncept mer likt ett hotell där wifi, 

kabel-TV, städservice, lyxiga hygienartiklar och 

ett stort utbud av interna event tillkommer. Ollie 

har för nuvarande tre anläggningar belägna i New 

York och Pittsburgh och har två nya enheter 

under utveckling. Månadsavgiften varierar likt 

övriga operatörer beroende på stad men Ollie 

ligger i det övre prissegmentet som börjar från 

1380 dollar (Ollie 2019). 

 

 

Quarters 
Quarters lanserade sitt första colivingkomplex i Berlin 2017. Sedan dess har bolaget expanderat och 

för tillfället finns tre anläggningar i städer som Berlin, NYC och Chicago. Enheten i East village New 

York börjar från 1600 dollar per månad allt inkluderat, vilket kan jämföras med snitthyran i Manhattan 

på 3 962 dollar. Dessutom får medlemmarna tillgång till coworkingytor och takterrass (Quarters 

2019). 

 

WeLive 
WeWork, pionjärerna av coworking konceptet, har under namnet WeLive etablerat ett eget 

colivingkoncept som för tillfället finns i New York och Washington DC. WeLive skiljer sig från 

resterande operatörer genom att erbjuda mikrolägenheter med eget badrum och pentry. De 

gemensamma ytorna består av restaurang, coworking, lounge och gym (Welive 2019). 

Fig 4: Common 2019 

Fig 5: Ollie 2019 
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Fig 6: Positioneringskarta över utländska aktörer 

 

2.5 Megatrenderna driver efterfrågan 
Det finns idag flera megatrender som håller på att rita om den globala spelplanen och som kommer att 

definiera de kommande decennierna. Dessa trender är så pass kraftfulla att de kommer fundamentalt 

förändra hela världsekonomin och hur vi agerar på många områden (EY 2017). De stora och 

framförallt avgörande penseldragen som talar för coliving är att jordens befolkning blir att större och 

allt fler flyttar till städerna. Samtidigt går vi mot en åldrande befolkning vilket ställer krav på nya 

innovativa boendelösningar. I globaliseringens och digitaliseringens fotspår har den blomstrande 

delningsekonomin vuxit fram och revolutionerat hela livsmönster, från sättet vi transporterar oss till 

hur vi handlar, jobbar och lever. 

 

2.5.1 En åldrande befolkning 
Jordens befolkning har sedan den första detaljerade mätningen 1950 noterat en tredubbling i storlek, 

från 2,5 miljarder till dagens 7,7. Enligt FN förväntas antalet människor på jorden uppgå till 9,8 

miljarder 2050 (UN 2018). Samtidigt, lever vi människor längre tack vare bättre näring, sanitet, vård, 

utbildning och ekonomiskt välbefinnande. Därmed ser vi en tydlig trend att vi snabbt går mot en 

åldrande befolkning och enligt United Nations Population Fund (UNFPA) väntas andelen människor i 

åldern 60 år och äldre stiga till omkring 22 procent av globala befolkningen år 2050 (UNFPA 2015).  

 

Med ett åldrande samhälle står vi inför ett antal demografiska utmaningar och i takt med att 

förhållandet mellan unga och gamla minskar så kommer samhällen sannolikt att se en fallande 

befolkning i arbetsför ålder. Denna obalans, där allt färre ska försörja allt fler, kommer som ett resultat 

leda till långsammare ekonomisk tillväxt. Ett lägre utbud av arbetskraft kommer, allt annat lika, leda 

till långsammare tillväxt i skatteintäkter. Dessutom riskerar en åldrande befolkning skapa allvarliga 

påfrestningar för såväl välfärdssystemet som ländernas statsfinanser vilka kommer belastas av högre 

utgifter för pensioner och hälso- och socialtjänster (Borji 2016). 
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2.5.2 Urbaniseringen  
Urbaniseringen och dess hastighet, det vill säga 

folkförflyttningen från landsbygden till stadsområden, har de 

senaste årtiondena ökat kraftigt. Städer växer allt snabbare, 

både vad det gäller befolkning och storlek. På jakt efter 

utbildning, arbete och nya möjligheter letar sig människor till 

städer. Enligt FN lever cirka 55 procent av världens 

befolkning idag i städer, en siffra som väntas uppgå till nästan 

70 procent år 2050 (UN 2018). Mer än 80 procent av global 

BNP genereras i städerna och urbaniseringen bidrar till ökad 

produktivitet och agglomerationer där innovation och nya 

idéer skapas (Woetzel, Remes, Coles & Krishnan 2016). 

 

Men urbaniseringen ställer också stora krav på de växande 

städerna. Ett av de mest grundläggande behoven när allt fler 

människor söker sig till urbana områden är en bostad. Med 

fler människor som tävlar om utrymmet i städerna driver den 

höga efterfrågan upp prisutvecklingen på mark vilket 

följaktligen fått hyror och bostadspriser att följa med.  

I en analys av Burn-Callander tillsammans med Knight Frank, ett konsultföretag, har huspriser i 

relation till inkomster studerats i 32 städer. Den genomsnittliga reala prisökningen de senaste fem åren 

uppgick till 24 procent, samtidigt noterades den reala inkomstökningen till endast 8 procent under 

samma period (Burn-Callander & Knight Frank Research 2019). Enligt Eurostats rapport Urban 

Europe Report anser omkring 90 procent av europeiska storstadsinvånare att det är svårt att få tag i en 

bostad de har råd med och drygt sju procent av invånarna i EU spenderar mer än hälften av sin 

disponibla inkomst på hyra (Eurostat 2016).  

 

Enligt en ny rapport från Svenskt Näringsliv från februari 2019 hämmar dessutom situationen på 

bostadsmarknaden tillväxten och ökar således sårbarheterna i ekonomin då bostaden har stor inverkan 

på både individen och arbetsmarknaden. Rapporten kvantifierar problemet och hävdar att ett års 

senarelagd anställning, på grund av bostadsbrist, minskar antalet arbetade timmar med 41 miljoner. 

Det motsvarar ett BNP bortfall om 23 miljarder kronor och minskade offentliga finanser om 9 

miljarder (Fryklund 2019). 

 

2.5.3 Delningsekonomin 
Delningsekonomi benämns ofta som en ekonomisk revolution och utvecklades tidigt 2000-tal för att 

underlätta möjligheten för effektivt delande på utrymmen och kapitalvaror. (Cronvall & Nilsson 2017, 

s. 14). Fenomenet har fått allt mer uppmärksamhet det senaste decenniet och antalet online-plattformar 

som kopplar samman och underlättar delning av tjänster och varor har ökat kraftigt (Richardson 

2015). Konceptet delningsekonomi och själva fenomenet att dela har alltid varit förknippat med att 

vara icke-vinstdrivande, däremot har fenomenet i modern tid blivit en minst sagt vinstdrivande 

verksamhet som flera företag anammat. (Cheng 2016) 

 

Det största genombrottet för delningsekonomin var efter finanskrisen 2008 då behovet av nya 

affärsmodeller var som starkast. Ökad arbetslöshet och finansiella åtstramningar tvingade 

konsumenter att tänka om vilket resulterat i att konsumenter har gått från traditionellt ägande till att 

använda sig av tillfälligt ägande eller tillfälliga tillgångar (University of Oxford 2017, s 42). Flera 

Fig 7: Space 10 & Urgent Agency (2018) 
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välkända företag såsom Uber, AirBnb och WeWork är idag värderade till flera miljarder dollar. Dessa 

företag har revolutionerat och gjort eviga avtryck i branscher inom allt från bilar till kläder, så det är 

till ingens förvåning att fastigheter har blivit nästa fokus (University of Oxford 2017, s 41).  

 

I spåren av denna utveckling tillsammans med globalisering och digitalisering har en ny, mer modern 

och flexibel, arbetsmarknad växt fram. IoT (internet of things) har möjliggjort ett friare arbetsliv där 

individen själv kan välja när och hur man arbetar. Detta har lagt grunden till det som idag kallas 

”gig”ekonomin eller ”on-demand”-ekonomin som den också kallas. Denna nya arbetsmarknad 

karakteriseras av tillfälliga och inte sällan korta uppdrag, därav namnet ”gig”, och har skakat om och 

revolutionerat branscher inom varje område som den penetrerat. Gig-ekonomins frammarsch innebär 

att vi framöver kommer ha allt fler frilansare som tack vare den uppkopplade världen kan sköta sina 

arbetsuppgifter från vilken plats som helst. 

 

Andelen ”gigare” växer också snabbt och enligt en av USA:s mest omfattande arbetsundersökningar 

för den oberoende arbetskraften har antalet frilansare i landet ökat med 3,7 miljarder sedan 2014. Idag 

uppgår antalet frilansare i USA till drygt 57 miljoner människor, vilket motsvarar 36 procent av den 

totala arbetskraften (McCue 2018).  Fortsätter trenden samma tillväxttakt kommer majoriteten av 

amerikansk arbetskraft vara frilansare inom tio år enligt en analys av Morgan Stanley (Morgan Stanley 

Research 2018). En effekt av gig-ekonomin har varit att marknaden för coworking fullkomligen 

exploderat. Coworking har bevisat att människor värderar varandras sällskap och att man är villig att 

betala extra för att få vara omgiven av likasinnade. En allt rörligare och flexiblare arbetskraft ökar 

naturligtvis efterfrågan på flexiblare arbetsplatser, men framför allt flexiblare bostäder. 

 

2.6 Målgrupper 
Majoriteten av etablerade internationella aktörer är överens om att den primära målgruppen för 

coliving är generationen som är född mellan 1980 och tidigt 2000-tal, även kallad 

millenniegenerationen. Denna målgrupp är väldigt bred och innehåller enligt författarna till denna 

rapport flera delmålgrupper såsom unga vuxna och studenter, vilket är anledning till att dessa 

presenteras var för sig. Vidare har seniorer och företag identifierats som primära målgrupper till 

coliving. Samtliga målgrupper kommer presenteras nedan. 

 

2.6.1 Generation Y 
” One of the largest generations in history is about to move into its prime spending years. Millennials 

are poised to reshape the economy; their unique experiences will change the ways we buy and sell, 

forcing companies to examine how they do business for decades to come.”– Goldman Sachs  

(Goldman Sachs 2015) 

 

Generationsforskare har länge fokuserat på hur olika generationers värderingsstruktur ser ut och varför 

och vad det kan innebära för samhällen och organisationer. Generation Y eller millenniegenerationen, 

som den också kallas, omfattar barn födda mellan åren 1980 och 2000. Enligt forskare har millennier 

vuxit upp i en tid av snabb förändring, detta har gett upphov till en uppsättning prioriteringar och 

förväntningar som skiljer sig avsevärt från tidigare generationer. Därför väntas millenniegenerationen 

frångå vissa traditionella normer (Lub, Bal, Blomme & Schalk 2015). 

 

Det finns ett flertal grundläggande faktorer som skiljer millenniegenerationen jämfört med tidigare 

generationer. För det första har ”millennier” vuxit upp under en tid som karaktäriseras av globalt 

ekonomiskt välstånd, låg arbetslöshet och hög produktivitet- och innovationstillväxt (Lub et al. 2015). 

För det andra har generation Y växt upp med teknologin och har lärt sig använda den som en förlängd 
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arm i det vardagliga livet. Tack vare internets alla möjligheter har denna generation anammat en 

uppfattning om att de kan göra vad de vill, vilket resulterat i en generation med högt självförtroende 

(Lub et al. 2015).  

 

Jämfört med sina föregångare är millenniegenerationen mer välutbildade (Hoffman 2018). Många 

enkätundersökningar har dessutom vittnat om en stark entreprenöriell drivkraft, vilket kan illustreras 

av att samtliga grundare till dessa företag var födda under millenniegenerationen: Youtube, Facebook, 

Twitter, Groupon, Instagram och Tumblr, för att nämna några. Den entreprenöriella drivkraften har 

lett till avsteg från det traditionella arbetsmönstret med fast anställning till en mer självständig 

arbetskraft. Millennier kännetecknas av att byta jobb mer frekvent och vi ser därför en ökad trend mot 

fler frilansare och egenanställningar. (DeVaney 2015). 

 

Utmärkande för generation Y är att traditionella normer såsom giftermål och familjebildande har 

senarelagts. Detta kan dels förklaras av att millennier prioriterar utbildning och karriär i högre grad än 

våra föregångare men även bristen på boende och ökade svårigheter till trygg egenförsörjning är 

bidragande faktorer till denna utveckling. Precis som övriga delar av världen syns dessa förändringar i 

svensk statistik. Enligt SCB gifter vi oss idag i genomsnitt sex år senare än vad vi gjorde 1990 (SCB, 

Gifta i Sverige 2019). Vidare är genomsnittsåldern för svenska förstagångsföderskor strax över 29 år, 

vilket kan jämföras med 1970 då medelåldern var 24 år (SCB, Föräldrars ålder 2018). Dessa två 

faktorer har betydande inverkan på människors levnads, utgifts- och arbetsvanor och påverkar såväl 

den politiska som sociala miljön. 

 

I och med delningsekonomins frammarsch har användarfriheten, det vill säga att ”ha tillgång till”, 

åtminstone för somliga, blivit viktigare än själva äganderätten. I en undersökning i USA om 

delningsekonomin visade det sig att närmare 60 procent av de tillfrågade tyckte att ”möjligheten att 

använda” är den nya formen av ägande. Vidare upplever cirka 40 procent att själva äganderätten 

snarare är en belastning (PwC 2015). Fenomenet tillgänglighetsekonomi kommer ha en stor inverkan 

på framtidens urbana unga vuxnas önskan att äga sitt boende och det är just detta som är det 

fundamentala i affärsmodellerna hos AirBnb och Über, två företag som idag värderas till flera tiotals 

miljarder dollar.  

 

Enligt siffror från SCB uppgår andelen millennier till närmare 27 procent av Sveriges befolkning 

(SCB, Sveriges befolkningspyramid 2019). Med det sagt är millenniegenerationen betydligt fler i antal 

än babyboomers, och utgör dessutom det snabbast växande segmentet i arbetskraften. Enligt 

konsultfirman Deloitte väntas deras andel uppgå till 75 procent av den globala arbetskraften 2025 

(Deloitte 2014).  

 

Som nämnt har millennier gjort sig kända för att vara starka anhängare till gig-ekonomin och enligt 

prognoser väntas 42 procent av alla frilansare i USA vara millennier år 2020 (Monohan, Schleeter & 

Schwartz 2018). Liknande trend ser vi i Europa och inte minst i Sverige där andelen distansarbetare 

ökar kraftigt. Enligt en omfattande McKinsey-rapport från 2016, Independent work: choice, necessity, 

and the gig economy uppgår andelen ”självständiga arbetare” till mer än 28 procent av den totala 

arbetsstyrkan i Sverige (Manyika et al. 2016). Vidare visar en Novus-undersökning att antalet 

egenanställda har ökat med 931 procent mellan åren 2011 och 2017 (Novus 2018). 

 

Dessa aspekter är intressanta då en allt mer rörlig arbetskraft ökar efterfrågan på mer flexibla kontors- 

men framför allt boendelösningar, vilket är den främsta anledning till varför coworking och coliving 

fått sådant genomslag världen över. Bara de senaste åren har Europa noterat en kraftig tillväxt i 

rörligheten bland EU-medborgare. Under 2016 bodde drygt 12 miljoner EU invånare i arbetsför ålder i 

ett annat land än sitt hemland, antingen i jakt på jobb eller på uppdrag under sin nuvarande 

anställning. (European Commission 2018) 
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Att vara egenanställd eller frilansare kommer däremot med en del utmaningar. Ett återkommande tema 

i merparten av de undersökningar som gjorts om hur digitala nomader upplever sin vardag är 

ensamhet. I en enkätundersökning från 2018 med över 1 900 distansarbetande respondenter kommer 

ensamhet högst upp på frågan om vilken den största utmaningen är som frilansare. (Griffis 2018) 

(McCue 2018) 

 

2.6.2 Unga vuxna 
Bostadsbristen i Sverige har länge varit ett stort problem. Enligt Boverkets årliga enkät från 2018 

rapporterar 240 av Sveriges 290 kommuner att de upplever en brist på bostäder. Det innebär att över 

90 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun med bostadsbrist. Särskilt tufft har unga och 

nyanlända som vill in på bostadsmarknaden, framför allt segmentet unga vuxna i åldrarna 20-27. Av 

Sveriges samtliga kommuner noterar 240 stycken ett underskott på bostäder för ungdomar i detta 

ålderssegment. (Boverket 2019) Svårigheterna att ta sig in på bostadsmarknaden har resulterat i att 

unga vuxna bor kvar hemma mycket längre, och idag bor drygt var fjärde person, eller 260 000 unga 

vuxna, i ålder 20-27 år hos sina föräldrar enligt en enkätstudie från Hyresgästföreningen. Värst är 

situationen i Stockholm där andelen unga vuxna som bor hemma uppgår till 31 procent, det motsvarar 

75 000 personer i åldrarna 20-27. Av dessa 75 000 vill omkring 60 000, drygt 80 procent, flytta 

hemifrån. Situationen är så pass illa att en tredjedel funderar att flytta från Stockholm. (Börjeson & 

Runfeldt 2017)  

 

Andelen unga vuxna i Stockholm som har ett eget boende noterade 2017 en rekordlåg nivå om 48 

procent, vilket kan jämföras med åren kring millennieskiftet då andelen uppgick till 62 procent. Det är 

främst andelen som bor i hyresrätter som minskat kraftigt. Istället noteras den största ökningen i mer 

osäkra boendeformer, det vill säga att hyra ett rum som inneboende eller att bo i andra hand. (Börjeson 

& Runfeldt 2017) 

 

Av samtliga boendeformer i Stockholms län anser vi att människor som bor i studentbostad, 

hemmaboende, andra hand, inneboende samt kategorin ”annat” utgör en relevant målgrupp för 

coliving. Resonemanget till varför vi utesluter segmenten hyresrätt, bostadsrätt och eget hus är av den 

enkla anledningen att dessa boendeformer har besittningsskydd eller är en form av ägande. Av 

samtliga 240 400 unga vuxna i åldrarna 20-27 i Stockholmsregionen uppgår målgruppens samlade 

andel till drygt 59 procent, eller 142 560 personer. (Börjeson & Runfeldt 2017)  

 

Svårigheterna att komma in på bostadsmarknaden har lett till att efterfrågan på delat boende de senaste 

åren tilltagit. I februari 2014 gjorde United Minds, i samarbete med Fastighetsägarna, en studie om hur 

unga vuxna vill bo i framtiden. Undersökningen, som besvarades av 1055 unga mellan 18 och 35 år 

boende i Stockholms län, visade att närmare hälften av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att bo 

tillsammans med andra och hela 80 procent skulle kunna tänka sig att dela kök och vardagsrum. 

Dessutom svarade cirka 45 procent i åldrarna 18-25 att man kan tänka sig bo på 25 kvadratmeter eller 

mindre för att få bo där man önskar. (Unitedminds 2014) 

 

2.6.3 Företag 
”De kommande åren står vi inför att rekrytera tusentals personer. Vår framgång är helt beroende av 

att vi kan locka de bästa talangerna från hela världen. Om vi kan få bort de hinder Sverige har 

jämfört med andra länder så kommer vi att kunna anställa i Stockholm och Göteborg istället för att 

flytta delar av verksamheten till andra länder.” (Ek & Lorentzon 2016)  

- Daniel Ek, Spotify  
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“Många företag har problem med att rekrytera kvalificerad personal. Det hindrar företagen från att 

växa och utgör därför ett hot mot Sveriges konkurrenskraft och välstånd.” Så skriver Svenskt 

Näringsliv i rapporten Ett utmanat Sverige – Arbetskraft utan bostäder som publicerades i februari 

2019 (Frycklund 2019). Situationen bekräftas också i en enkätstudie med omkring 600 företag som 

Stockholms Handelskammare sammanställt. Av samtliga tillfrågade svarade majoriteten att låsningen 

på bostadsmarknaden försämrar möjligheterna att rekrytera kompetent personal (Stockholms 

Handelskammare 2015).  

 

Som en konsekvens av detta har efterfrågan på temporära bostäder för anställda och konsulter ökat 

kraftigt. Möjligheten att erbjuda nyrekryterade eller konsulter på tidsbestämda projekt ett tillfälligt 

boende är en enorm attraktionskraft för många konsultintensiva branscher, framförallt tech-industrin. 

Problematiken har lett till att många företag idag vänder sig till hotellmarknaden eller spenderar 

dyrbar tid på att leta efter andrahandsboenden, ibland väldigt kostsamma lösningar med osäkra 

kontrakt. (Företagsbostäder 2018) 

 

I spåren av denna utveckling har nya konceptboenden etablerats för att lösa företagens 

boendeproblem. Företagsbostäder och Extended Stay-hotell är två blomstrande segment i marknaden 

som båda erbjuder en slags hybrid mellan hotell och lägenhet med ett tillkommande servicepaket. Den 

starka efterfrågan har lett till att fler aktörer etablerat sig på marknaden, inom såväl hotell som 

traditionella fastighetsbolag. Senaste etableringen av företagsbostäder är kontorshotell-operatören 

Covendum med Wallenstam som storägare (Nyhetsbyrån direkt 2018). 

 

 

Fig 8: Siffror från Statistiska centralbyrån 

 

Hotellsegmentet Extended Stay har ökat sin marknadsandel markant i Stockholms län under senare år, 

vilket delvis förklaras av behovet av snabbt tillgängligt boende för tillrest arbetskraft. Utvecklingen av 

företagsbostäder är betydligt högre än vad siffror från SCB visar, detta på grund av att enbart aktörer 

som räknas som hotell är skyldiga att rapportera inkvarteringsstatistik, således ingår inte övriga 

aktörer som förmedlar företagsbostäder. Viktigt att notera är också att det inte enbart är 

företagsmarknaden som drivit efterfrågan på Extended Stay utan även privat- och fritidsresenärer 

tillbringar gästnätter i detta segment. 
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2.6.4 Aktiva seniorer 
En av våra största utmaningar kommande decennier är den åldrande befolkningen. Enligt den 

medicinska tidskriften The Lancet uppgår den genomsnittliga förväntade livslängden i världen till 

drygt 72 år. Sedan 1970 har livslängden ökat med cirka 13,5 och 14,8 år för män respektive kvinnor. I 

mer utvecklade delar av världen är livslängden betydligt högre och förväntas fortsätta öka i takt med 

förbättrad levnadsstandard och medicinska framgångar (Global Health Metrics 2018).  
 
Samtidigt som vi ser att befolkningen blir allt äldre vittnar forskningen om en helt ny typ av äldre 

generation. Dagens seniorer är friskare, mer fysiskt aktiva och besitter dessutom en större förmögenhet 

och är betydligt mer köpstarka än tidigare. I USA har man benämnt denna nya transformation till ”The 

silver economy”, en ny ekonomi som fokuserar på produkter och tjänster för framtidens åldrande 

generation (Cohen 2014). Med detta sagt har den demografiska växlingen förändrat synen på 

ålderdom och istället kommit att bli en ny konsumentklass med stor potential.  

 

Men en åldrande befolkning leder också till lägre skatteintäkter och högre utgifter tillägnade pensioner 

och hälso- och socialtjänster, därför ställer de demografiska förändringarna stora krav på 

välfärdssystemet. En stor och växande utmaning är framför allt boendesituationen för de äldre. I 

Sverige råder det idag en stor efterfrågan på så kallade seniorboenden, det vill säga bostäder för 

personer som är över 55 år. Likt övriga länder i Europa har Sveriges bostadsbyggande inte lyckats 

hinna ikapp utvecklingsbehoven och idag uppger närmare 60 procent av Sveriges samtliga kommuner 

att de inte har några lediga seniorbostäder. Enligt Boverkets enkätundersökning uppgår det totala 

utbudet av seniorbostäder idag till drygt 30 000 (Boverket 2018b). Sett till det planerade tillskottet 

kommande år är situationen skrämmande då åldersgruppen 65 och däröver väntas växa med drygt 780 

000 fram till 2040 enligt SCB:s befolkningsprognos (SCB, Sveriges framtida befolkning 2017-2060. 

2017).  

 

Fig 9: Watson (2018). 

Norden har idag en av världens äldsta befolkning och andelen äldre blir bara större, en trend som 

förväntas fortsätta kommande decennier (Nomesco 2017). En aktör som identifierat denna marknad är 

NREP, en av Nordens största fastighetsinvesterare. Under 2018 lanserade NREP Nordic Strategies 
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Fund III, en fond som ska fokusera på underutvecklade segment såsom studentboende och 

boendelösningar som coliving för unga yrkesverksamma och aktiva seniorer, eller empty nesters som 

målgruppen namngetts (Ohlsson 2018). I den globala fastighetstidsskriften PERE Magazines från juni 

2018, berättar Rasmus Nørgaard, partner och medgrundare, om deras utvecklingsprojekt Plus Housing 

i Danmark.  

 

” Our research shows empty nesters want access to social interaction and common areas to spend 

time with like-minded people for activities. They don’t want to live in something that feels like senior 

housing, but they want to be in a place that is future-proofed so that they can stay there as they grow 

older. Many also want access to nature and green areas while still enjoying access to public 

transport, services and other conveniences.” (Nørgaard i Watson 2018) 

 

Plus Housing inriktar sig till en bred målgrupp och innefattar de positiva aspekterna av kollektivt 

boende som trygghet och gemenskap men utan skyldigheterna som många förknippar med 

kollektivhus. I Danmark finns idag cirka 10 000 coliving-boenden för seniorer, men Nørgaard hävdar 

att efterfrågan är tillräckligt stor för ytterligare 100 000 anläggningar (Watson 2018).  

 

”Investing in this region and sector you can get a little head of the curve by identifying the demand 

trends in the market that are not met by current supply.” (Nørgaard i Watson 2018) 

 

3.0 Empiri 
Vi har haft förmånen att under studiens gång intervjua nio personer inom såväl fastighetsbranschen 

som etablerade aktörer inom coliving. Av fastighetsbolagen i Sverige intervjuades Rikshem, Stena 

Fastigheter och Atrium Ljungberg, därutöver fick vi chansen att samtala med Christoffer Börjesson på 

branschorganisationen Fastighetsägarna. COLIVE och Tech Farm är två etablerade företag vars 

verksamhet bygger på att erbjuda colivingtjänster. Vidare fick vi möjligheten att intervjua en av 

grundarna till den digitala plattformen BoTillsammans och två boenden på Sveriges största 

colivinganläggning.  

 

Empirin följer samma struktur som avsnittet Tidigare studier för att på så sätt lättare kunna jämföra 

och tolka hur marknaden för coliving ser ut i Sverige.  

 

3.1 Coliving-utbudet i Sverige 
Kollektivboende är långt ifrån en ny företeelse i Sverige och idag finns ett femtiotal kollektivhus runt 

om i Sverige. Men vad det gäller coliving, det vill säga kollektivboende i modern paketering, så finns 

det idag enbart två etablerade aktörer, Tech Farm och COLIVE. 

 

3.1.2 Tech Farm 
Tech Farm grundades 2015 av Lisa Renander och Fredrik Forss för att möta en efterfråga som de 

noterat efter flera års erfarenheter i bostadsbranschen. Efterfrågan som båda hade iakttagit var ett 

behov för ett alternativt boende, framförallt för millenniegenerationen men även andra unga vuxna. 

Redan 2011 startade Renander Sveriges första Coliving-boende, Hus24, i Gamla Stan. Hennes 

inspiration kom från Coliving-boenden i Silicon Valley utanför San Francisco i USA, som hon själv 

fått uppleva under studenttiden på Stanford University. (Tech farm 2018) Där bodde hon tillsammans 

med 20 andra entreprenörer och det var där idén om Techfarm startade. Efter flera år av stor 

efterfrågan på rum i Hus24 startade Renander och Forss bolaget Tech Farm för att expandera Coliving 

i Sverige men även på andra platser runt om i världen. Senaste projektet var K9, ett coliving på fyra 

våningar på Östermalm i centrala Stockholm (DI Digital).  
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Sedan två år tillbaka har Tech Farm varit engagerad i ett forskningsprojekt som finansierats av 

Vinnova, och ett flertal fastighetsbolag och arkitektbyråer. Syftet med forskningen var att undersöka 

om man kan minska boytan med 60 procent samtidigt som man ökar välmåendet och livskvaliteten för 

de boende. (Vinnova 2016) I vår intervju med Maja-Stina Skarstedt, Forskningschef på Tech Farm, 

berättar hon att studien är nu avslutad, och slutsatsen var att de som deltog och har bott i coliving-

enheten K9 upplever en högre självmedkänsla än de personer som under den studerade perioden levt i 

andra typer av boenden. “Med högre självmedkänsla menas att man accepterar sig själv som man är i 

högre grad, det vill säga man har inte olika roller på jobbet, fritiden eller privat utan man är sig 

själv.” 

 

Idag hjälper Tech Farm fastighetsägare och coliving-operatörer att utveckla colivingfastigheter. 

Visionen är att skapa en svensk modell för coliving och att sänka barriärerna för denna nya 

bostadsform. Utan att nämna några namn berättar hon att de för tillfället hjälper flera fastighetsaktörer 

att utveckla och designa egna koncept.  

 

 
Fig 10: Tech farm (2019) Tech Farms standardsovmodul är 12 kvm och placeras med sängarna omlott. 

 

3.1.3 K9 
På Kommendörsgatan 9 på Östermalm bor idag ett 50-tal personer med över 16 olika nationaliteter 

fördelat på fyra våningar och totalt 1100 kvadratmeter. På K9 bor ingen identifierad målgrupp, utan 

här bor en spridd grupp allt från läkare, arkitekter och olika kulturarbetare. Åldersspannet rör sig 

mellan 25 och 35 år men det finns personer upp till 55 år. För tillfället är bara 30 procent av de boende 

kvinnor men man försöker göra fördelningen mer jämlik. (Oléron, Leone & McDannell 2019) 
Fastigheten som tidigare var ett gammalt hotell är idag Sveriges största coliving-anläggning och 

innehar fem kök, ett stort vardagsrum, coworkingytor och både meditationsrum och gym. Fördelas den 

totala ytan på antalet boende så bor man i snitt på 20 kvadratmeter per person, men man delar på 

gemensamma ytor om 400 kvadratmeter.  

 

Sedan drygt ett år tillbaka är K9 “självständigt”, vilket innebär att Tech Farm inte är operatör eller har 

något med boendet att göra. Istället har varje person på K9 sitt eget hyreskontrakt med hyresvärden 

där besittningsskyddet har avtalats bort med samtliga hyresgäster. (Oléron et al. 2019) Månadshyran 

varierar beroende på sovrummets storlek och om flera delar rum. Det är inte ovanligt att rum delas på 

tre där varje person får ett eget utrymme om drygt 5 kvadratmeter. Det är också det billigaste 

alternativet och kostar omkring 4 000 kronor i månaden. För de som vill ha mer privat utrymme, det 
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vill säga ett eget rum, uppgår hyran till cirka 16 000 kronor. Därutöver tillkommer en medlemsavgift 

på 2000 kronor i månaden. Medlemsavgiften täcker utgifter för städning, toalettartiklar, matvaror som 

olja och kryddor samt event och aktiviteter för de 

boende i K9. (Wirén 2018) 

 

Vi fick möjligheten att träffa Morgane och Jonathan som bor på K9. Morgane flyttade från Paris till 

Stockholm för drygt 10 år sedan och blev tipsad om K9 av en väninna under en period då hon letade 

efter bostad. Sedan två år tillbaka delar hon ett rum och badrum på cirka 15 kvadratmeter tillsammans 

med en annan tjej som hon träffade för första gången på K9. Månadshyran är 8 500 kronor, inklusive 

medlemsavgift, vardera.  

 

Jonathan har bott på K9 sedan två månader tillbaka, tidigare bodde han tillsammans med sin syster i 

hennes lägenhet i centrala Stockholm. Där betalade han en månadsavgift på 3500 kronor och hade 

tillgång till drygt 60 kvadratmeter och hade ofta lägenheten för sig själv. Trots det valde Jonathan 

istället att flytta in på K9 i ett rum, med en främling, utan eget badrum och med en månadshyra på 8 

500 kronor. “Jag har aldrig mått bättre” förklarar Jonathan efter att han berättat sin historia. Både 

Morgane och Jonathan berättar för oss hur bra de trivs på K9 och att den gemenskap och 

sammanhållning som skapas när människor bor tillsammans är oslagbar. “Man lär känna sig själv på 

ett helt nytt plan och man mår mycket bättre” berättar Jonathan. 

 

3.1.4 COLIVE 
Jonas Häggqvist och Katarina Liljestam-Beyer grundade i början på 2018 COLIVE med syftet att 

skapa en ”svensk modell” för coliving. (COLIVE 2019) Målet är att storskaligt etablera 

delningslägenheter i svenska storstadsområden och att bygga flera tusen enheter de närmaste fem åren. 

I november 2018 tecknade dessutom COLIVE ett samarbetsavtal med fastighetsbolaget Rikshem med 

intentionen att det första nybyggda huset ska stå klart i Uppsala under 2020. (Bergström 2018) I vår 

intervju berättar Jonas Häggqvist att de har dialog med flera fastighetsbolag och att affärsidén bygger 

på att få fastighetsbolag att bygga anpassade delningslägenhetshus för att sedan teckna långa avtal 

med fastighetsägarna. COLIVE kommer sedan driva hela processen i egen regi, allt från att hitta 

hyresgäster till att agera hyresvärd.  

 

 

Fig 11 & 12: Tech farm (2019) 
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Majoriteten av bolagets planerade projekt väntas stå färdiga först 2020 och framåt, men första 

projektet är redan igång. Den första maj 2019 slogs portarna upp till COLIVE LAB på Södermalm. I 

den nyrenoverade lägenheten bor nu tolv personer med varsitt privata sov- och badrum. 

Ändamålsenliga umgängesytor som kök, vardagsrum och lägenhetens takterrass är gemensamma ytor. 

(Hidalgo 2019) 

 

Jonas Häggqvist berättar för oss att COLIVE har med stor omtanke och med hjälp av 

beteendedesigners och tidigare studier möblerat och inrett lägenheten. Fokus har varit att minska 

friktionsytor vilket är en anledning till att städning ingår i hyran. Därutöver ingår wifi i avgiften som 

uppgår till cirka 6 000 kronor per person. Syftet med COLIVE LAB är att via dialog med de boende 

kunna mäta och studera deras upplevelse för att sedan implementera denna feedback i den storskaliga 

etableringen som väntas innehålla mellan 100 och 500 hyresgäster per projekt. Häggqvist berättar att 

det dessutom var väldigt kul att få bekräftelse på att efterfrågan finns, på bara några få veckor anmälde 

över 1 000 personer intresse inför rekryteringen till COLIVE LAB.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 13: COLIVE (2019) 

 

Under vår intervju visar Häggqvist ritningar på kommande projekt och hur planlösningen för en 

typlägenhet ser ut. Varje våningsplan innefattar två delningslägenheter, vardera om 127 kvadratmeter. 

Det privata sovrummet per person, det vill säga lägenheten i lägenheten, varierar från 10 till 14 

kvadratmeter. Varje rum har egen dusch och toalett samt utrymme för förvaring. Kök och vardagsrum 

delas med de andra i lägenheten. Merparten av våningsplanen har balkong som sitter ihop med 

delningslägenheten bredvid för att på så sätt bygga en gemenskap och främja community. Även 

bottenplan innehåller gemensamma ytor vars utformning varierar med det geografiska läget, men 

tvättstuga och lounge kommer finnas i samtliga. Anläggningar utanför innerstan planeras dessutom 

inneha gym och café.  
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Målsättningen är att hyresgästerna ska ha en månadskostnad på omkring 6000 kronor där hyran utgör 

två tredjedelar. Resterande del är ett servicepaket med wifi, städning och möbler. På min fråga hur 

hyressättningen förhåller sig till bruksvärdesprincipen och hur hög hyra man kan ta för gemensamt 

boende svarar Jonas att ”Bruksvärdesprincipen gäller ju inte per automatik i nyproduktion och vi har 

som målsättning att bygga nytt, men vi vill också vara transparenta med hur vi prissätter och det ska 

vara en skälig hyra för de boende.” Till skillnad från K9 kommer hyresgästerna inneha 

besittningsskydd på sin andel av lägenheten.   

 

COLIVE har utvecklat en egen digital plattform, ett community, där man registrerar sig som medlem 

och talar om var någonstans man vill bo och sedan anmäler sitt intresse till någon av de annonserade 

projekten. I plattformen kan man dessutom surfa omkring och läsa om andra medlemmar inom 

communityt. I plattformen gör medlemmarna ett självskattningstest, ”tänk dig ett rekryteringstest utan 

aspekterna begåvning och drivkrafter istället mer fokus på hur du är som person”. Urvalet är en 

algoritmbaserad matchningsprocess som hjälper till att ta bort uppenbara friktionsytor mellan personer 

som inte ska bo tillsammans. Jonas förklarar att plattformen kommer underlätta mycket då det är ett 

sätt att få skalbarhet i något som annars kostar mycket tid och pengar, han avslutar med att fråga 

”Dessutom, vad är en bra rekryterare?”.  

 

 

Fig 14: COLIVE (2019) 

 

Plattformen är en stor del av COLIVE’s affärsmodell och är inte enbart till för att användas 

operationellt av de själva, utan även för andra fastighetsägare och operatörer som vill etablera sig på 

med marknaden. ”Det är produkt som vem som helst kan implementera i sin colivinganläggning” 

 

”Säg att vi har världens bästa plattform om några år… och att vi har hundra tusen registrerade 

medlemmar, då finns det andra intäktskällor än hyra och servicepaket som kommer vara intressanta.” 

Vidare berättar Jonas att det inte är omöjligt att det är två bolag i framtiden, där operatören COLIVE 

är kund till bolaget som tillhandahåller plattformen.  
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”Det är inte alls orealistiskt att vi kommer att tillhandahålla fler colivinghyresgäster än vad 

bostadskön i Stockholm gör i nyproduktion, för vår målgrupp, inom bara några år.” (Häggqvist 2019) 

 

3.2 Kommande etableringar  

3.2.1 Stena Fastigheter 
Ett fastighetsbolag som ser stor potential i coliving och är i projekteringsfas för ett eget koncept i egen 

regi är Stena Fastigheter, SF (Stena fastigheter 2019). I en telefonintervju med Emmelie Sjögren, 

projektledare på SF, berättar hon om företagets vision och hur de ska integrera konceptet i deras 

affärsmodell.  

 

SF har inte börjat bygga något än utan konceptet är i projekteringsfas. Planen är att till en början, 

under 2019, konvertera enskilda våningsplan eller utnyttja vakanta ytor i befintligt bestånd. 

Anledningen förklarar Emmelie är att det går snabbare att konvertera än att bygga nytt samtidigt som 

det är ett bra sätt att lära känna modellen för att sedan ta med sig kunskapen storskaligt i 

nyproduktion. Visionen är däremot att lansera konceptet i deras kommande stadsutvecklingsprojekt 

Masthuggskajen i Göteborg, samt ett nyproducerat bostadshus i Högbo. Båda väntas stå färdiga för 

inflyttning 2021.  

 

På frågan om hur deras colivingutbud kommer att se ut svarar Emmelie att ”ambitionen är att det ska 

kosta motsvara en nyproducerad etta” vilket Emmelie inflikar kostar omkring 7–8 000 kronor i 

Göteborg. ”Tanken är att storleken på det privata utrymmet ska ligga omkring 12–15 kvadratmeter 

inklusive badrum, därutöver tillkommer naturligtvis större gemensamma ytor.”  

 

Gällande frågan om service och tjänster bekräftar Emmelie ”Vår bild av coliving är att det är ett 

tjänstebaserat boende som innehåller ett brett servicepaket såsom wifi, städning och möblering med 

mera.” 

 

3.2.2 Atrium Ljungberg 
Att coliving har blivit ett hett ämne är inget som gått fastighetsbolaget Atrium Ljungberg förbi som nu 

diskuterar konceptet internt för deras kommande projekt i Slakthusområdet och Gränbystaden (Atrium 

Ljungberg 2019). Joanna Berg, affärsutvecklingschef Bostad på Atrium Ljungberg, tog emot oss på 

deras huvudkontor i Sickla för att berätta mer om deras syn av coliving.  

 

Berg berättar för oss att i slutet av april arrangerar de en workshop tillsammans med Tech Farm och 

Boverket där flera kommuner är inbjudna för att diskutera myndighetsregleringar och förutsättningar 

för coliving. ”…det här är ett steg i vår utredning kring alla förutsättningar för vilken typ av coliving 

koncept vi ska utveckla, för det är inte alls säkert att det är samma typ som utvecklas i 

Slakthusområdet som i Gränbystaden” Eftersom Atrium Ljungberg alltid arbetar utifrån platsen för att 

skapa de bästa förutsättningarna för just det området och dess behov kommer koncepten skilja sig åt 

förklarar Joanna. ”Vi jobbar inte fram likriktade produkter som vi sedan producerar överallt, utan 

alltid fokus på platsen och behovet” 

 

På frågan om vilka positiva effekter en colivinganläggning skulle bidra med svarar Joanna: 

”Vi vill addera bostäder till våra platser för att få rörelse dygnet runt, som bostäder gör. Coliving blir 

ännu högre densitet, så på så sätt kan en coliving produkt bidra ännu mer. Om man dessutom jobbar i 

närheten då blir det ett stort lokalt engagemang och en lokal närvaro vilket är jättepositivt.  
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Sen blir de intressant att se hur man kan jobba med gemensamma ytor eller bottenvåningen, om det 

kan bli ett communityhubb för andra bostadsfastigheter i närområdet.”Jag ser framför mig att i ett 

coliving hus händer det saker, man vill hänga och jobba där. Bara det kan bidra till mycket.” 

 

3.3 Målgrupper 
”Det finns nog utrymme för olika målgruppsanpassade coliving-lösningar, man har olika behov i olika 

livsfaser, och varje generation kommer med sin uppsättning av värderingar”  

– Linus Kjellberg, Affärsutvecklingschef, Atrium Ljungberg (Fastighetsnytt 2019). 

 

Sverige är en väldigt intressant marknad för coliving, dels på grund av att vår bostadsmarknad är på 

många sätt unik och berör på så sätt en större grupp människor men Sverige tillhör också det land som 

har flest ensamhushåll i hela världen. Närmare 40 procent av samtliga hushåll är singelhushåll och 

utgör idag den vanligaste boendeformen, och antalet ökar för varje år (SCB, Ensamhushåll i 

Sverige 2019). Undersökningar visar dessutom att Sveriges invånare, såväl unga som äldre, är mer 

mottagliga och fått ett ökat intresse för gemensamt boende (Unitedminds 2014). Vi har varit i kontakt 

med några av landets största fastighetsbolag och operatörer inom coliving, för att ta reda på vilka 

målgrupper de ser potential i. 

3.3.1 Unga vuxna 
COLIVE’s målgrupp är unga vuxna mellan 18-35 år eftersom det är just den gruppen som är mest 

utsatt på bostadsmarknaden och som enligt deras egna marknadsanalyser är mest mottagliga för denna 

typ av boende berättar Jonas Häggqvist. (Unitedminds 2014)  

 

“När vi frågat vår målgrupp så är det ungefär hälften som tycker coliving är attraktivt. Men den 

siffran får man verkligen ta med en nypa salt för du frågar en grupp individer som egentligen inte vet 

hur det är att bo såhär med den högre servicenivån och den standarden som coliving erbjuder.”  

 

Vidare kommenterar Jonas rapporten från United Minds (2014), som visar att om man istället kliver 

ner en generation i åldrarna 15-24, så är det knappt en procent som kan tänka sig bo såhär. 

“Det är fascinerande och varför är det så? Jo, det kokar ju ner till att man målar upp en bild på hur 

man vill ha det baserat på en bild av vad man vet finns.” 

 

Utmaningen på bostadsmarknaden är något Joanna Berg på Atrium Ljungberg betonar i vår intervju 

“... idag är det en stor utmaning för unga vuxna att komma in på bostadsmarknaden, där skulle 

coliving kunna spela roll som en tredje boendeform på bostadsmarknaden. Det är en lägre kostnad än 

att teckna sig på ett andrahandskontrakt eller om man jämför med en nyproducerad hyresrätt.” 

 

Att vi ser ett ökat intresse på kollektiva boendeformer från unga vuxna bekräftar dessutom Hanna 

Söderquist, en av grundarna till plattformen BoTillsammans.nu. Plattformen som idag har drygt 8 500 

registrerade medlemmar lanserades 2014 med syfte att underlätta processen och koppla samman 

människor som önskar att dela boende. Sedan starten har aktiviteten på plattformen haft en kraftig 

tillväxt och idag uppgår antalet aktiva användare till cirka 1 800 per månad, vilket är en ökning på 

årsbasis med 16 procent jämfört med året innan. Enligt webbtjänstens egen statistik drivs den största 

efterfrågeutvecklingen av medlemmar i åldrarna 18-34, vilka sammanlagt utgör drygt 63 procent av 

den totala användarbasen.  

 



 
 

26 

Fig 15: BoTillsammans (2019) 

 

På frågan om de upplever att det finns några tydliga säsongsmönster i antalet aktiva användare 

bekräftar Hanna att störst aktivitet noteras under sensommaren, vilket kan förklaras av att många 

studenter söker bostad i samband med terminsstart. Sett till könsfördelning av aktiva användare utgör 

män majoritet och i fjol uppvisade webbtjänsten en könsfördelning på 63 och 37 procent för män 

respektive kvinnor. Hanna hävdar dock att statistiken visar en viss skevhet då sett till sökande 

annonser på sajten är fördelningen mer jämlik och för tillfället till och med fler sökande kvinnor. 

 

Emmelie Sjögren på Stena Fastigheter lyfter också fram unga vuxna och millenniegenerationen som 

den primära målgruppen för coliving.  

“Jag tror coliving är ett nytt boende som inte tas emot av allmänheten som en första produkt och 

därav lite de som är early adopters, det vill säga har ett globalt synsätt och rör sig i världen och 

landet ganska frekvent. Det ska finnas en inkomst men kanske lägre än snittet på grund av studier 

eller precis nyutexaminerade”  

 

Petter Jurdell, affärs- och hållbarhetsutvecklingschef på Rikshem, ser också en stor efterfrågan hos 

målgruppen unga vuxna. Rikshem erbjuder idag studentbostäder till heltidsstuderande och har noterat 

ett hål i bostadsaffären mellan studentbostaden och hyresrätten. “Studentbostaden är ju egentligen rätt 

ohuman som tvingar dig flytta efter studierna. Vi bor inte så hackigt som vi har skapat 

bostadsmarknaden. Vi ser att vi har en kundgrupp som hamnar mellan studentbostaden och 

hyresrätten och vi ser ett hack i bostadsaffären som vi tror vi kan lösa med denna produkt.” 

 

“Målgruppen finns och är väldigt stor, men det finns ingen produkt till dem.” 

 

3.3.2 Företag 
Såväl Atrium Ljungberg, COLIVE och Rikshem lyfter fram företagsmarknaden som en väldigt stor 

målgrupp för coliving. Bortsett från att erbjuda ett tjänstebaserat boende som är mer eller mindre 

klippt och skuret för konceptet företagsbostäder understryker samtliga aktörer vi har varit i kontakt 

med att den unika egenskapen som coliving erbjuder ligger i de mjuka värdena. 

”Vare sig du inflyttar från en annan stad eller ett annat land är det sociala alltid en utmaning och att 

då få landa och bo i en gemensam miljö som dessutom kan erbjuda ett nätverk och en bra plattform 

för att vidareutvecklas i Stockholm så är det jätteintressant” säger Joanna Berg på Atrium Ljungberg. 
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Petter Jurdell på Rikshem understryker på samma sätt mervärdet och fördelarna med coliving ur en 

social kontext. ”… det är ju så att över tid, den som inte har ett privatliv som funkar levererar inte 

heller på jobbet. Det innebär att om jag som arbetsgivare kan erbjuda mina anställda möjligheten till 

ett umgänge så att de fungerar bättre på jobbet så skapar det ett enormt värde.” 

 

I Atrium Ljungbergs stadsutvecklingsprojekt i Slakthusområdet utreder nu bolaget ett colivingkoncept 

för företag. “Vi ser att de här kan vara en lösning för oss att hjälpa våra kontorshyresgäster och att 

lösa boendefrågan på våra platser” berättar Joanna Berg och menar att det är en klar fördel om man 

kan bundla ihop erbjudanden där man både kan få kontor och enkelt boende.  

 

Jonas Häggqvist på COLIVE anser också att det finns enorma mervärden för företag att utnyttja 

colivingmodellen och planerar själva att ha företagsmarknaden som inslag i flera av de större 

projekten där ett antal våningar dediceras för specifika företag. Dels för att lösa deras efterfråga på 

korta flexibla kontrakt men också potentialen till att skapa en ny mötespunkt för unga vuxna och 

företag tillägger Jonas.  “Att i ett tidigt stadie hamna i en miljö där företagen finns och med rätt 

nätverk är extremt värdefullt, både för unga yrkesverksamma men också värdefullt för företag att hitta 

kompetens tidigt”  

 

Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg, lyfter likväl fram denna symbios i ett 

podcastavsnitt av Fastighetsnytt och menar att all typ av innovation och allt typ av kreativitet mår bra 

av att befruktas av möten med varandra. “Det finns en gammal sanning som säger att om vill du bli 

rockstjärna, vad ska du göra då? Jo, umgås i rockstjärnekretsar så du kommer in i rätt nätverk och 

får rätt kontakter och lär dig hur en slipsten ska dras. Samma sak gäller för startupbolag, det är 

mycket effektivare att umgås med likasinnade.” (Fastighetsnytt 2019) 

 

En bransch som Petter Jurdell ser som en självklar målgrupp för coliving är vården. “Det är en 

diskussion vi redan har idag, Karolinska Institutet kan inte anställa sjuksköterskor för antingen 

kommer de från mindre städer eller utlandet och kommer inte in på bostadsmarknaden. Det billigaste 

alternativet är att hyra tre våningar hos COLIVE. Det är det enklaste sättet att lösa krisläget i vården. 

Teoretiskt, samma för poliser och militärer.” 

 

3.3.3 Aktiva seniorer 
“Vi får många förfrågningar om “När kommer det här för seniorer? Det här vill vi ha!”.” 

– Jonas Häggqvist, COLIVE 

 

Att coliving kan vara en bra lösning på den rådande och ökade bristen på senior- och äldreboenden är 

samtliga aktörer enade om. COLIVE har redan fått många förfrågningar om när konceptet kommer för 

denna målgrupp. Stena Fastigheter har varit i kontakt med merparten av deras äldre hyresgäster som är 

entusiastiska över förslaget, framförallt uppskattas ett serviceboende som också hanterar problemet 

med ensamhet.  

 

Coliving för den äldre målgruppen kommer allt mer utomlands noterar Petter Jurdell på Rikshem och 

belyser Bovieran som ett perfekt exempel på ett innovativt målgruppsanpassat coliving-koncept, där 

personer i åldern 55+ bor i mindre lägenheter men med stora gemensamma ytor. Bovieran har blivit 

ett populärt seniorboende då hela byggnaden är ett stort orangeri vilket skapar ett behagligt 

inomhusklimat året om, vilket passar de äldres behov. 
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Fig 16 & 17: Bovieran (2019) 

 

Jonas Häqqvist poängterar dessutom fördelarna med att blanda generationer under samma tak, känt 

utomlands som mixed-generation housing. “Det finns många fördelar med att blanda generationer, 

det vill säga äldre delar med yngre. Den yngre generationen som är friska och starka kan bidra med 

både sällskap och fysisk aktivitet samtidigt som den äldre generationen fungerar som mentorer och 

livscoach.” Vidare, genom att göra en attraktiv produkt av coliving till seniorer skapas goda 

förutsättningar för en ökad rörelse på bostadsmarknaden vilket möjliggör en bättre användning av 

befintligt bestånd.  

 

Maja-Stina Skarstedt på Tech Farm ser också en stor potential i den äldre generationen och berättar 

om Helsingborgshem som är det första kommunala bolaget som testar coliving och kommer lanseras 

runt 2022. Men redan december 2019 kommer Helsingborgshem lansera ett integrationskoncept som 

heter Sällbo, vilket är riktat till personer som är 70 år och äldre och unga vuxna som nyligen fått 

uppehållstillstånd i Sverige. Utöver den privata ytan kommer de boende ha cirka 500 kvadratmeter 

gemensamma ytor som exempelvis kök, vardagsrum och gym. 

 

3.3.4 Sekundära målgrupper 
”Jag tror vi kommer att få se coliving i många format, det kommer finnas premium, för unga, för 

gamla, för crossgenerations...” - Jonas Häggqvist, COLIVE 

 

Utöver ovan nämnda målgrupper har vi under vår målgruppsanalys noterat ett antal sekundära 

målgrupper som enkelt kan appliceras på coliving. Merparten av de aktörer vi har varit i kontakt med 

har belyst en stor potential i personer som precis ändrat civilstatus eller är mellan olika kapitel i livet. 

“Trenden mot att fler skiljer sig är påtaglig och det ökar naturligtvis efterfrågan på lättillgängliga 

bostäder till ett överkomligt pris.” menar Emmelie Sjögren på Stena Fastigheter. 

 

En annan målgrupp enligt Jonas Häggqvist är pensionerade kvinnor och berättar om ett 

forskningsprojekt som COLIVE är involverad i och som drivs av arkitektbyrån TIP, Theory into 

Practice. Projektet heter Max 4 lax och riktar sig mot en stor grupp äldre kvinnor som har svagast 

köpkraft i samhället. Närmare 30 procent av kvinnliga pensionärer väntas hamna under 

fattigdomsgränsen kommande år, och TIP forskar nu kring att hitta en bostadslösning med en 

månadskostnad på max 4000 kronor. 
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Tech Farm tror att småbarnsfamiljer är en bra målgrupp där coliving kan fungera som en plattform för 

att dela på tjänster och underlätta “vardagspusslet”. “Många flyttar idag längre ifrån sina föräldrar på 

grund av arbete osv och har inte samma hjälp med barnen som förr, att vara fler skulle på så sätt 

underlätta vardagen”. Vidare berättar Skarstedt att globala medborgare är en växande och viktig 

målgrupp vilket de noterat på anläggningen K9 där en stor del av de boende är utlandsfödda. “Tack 

vare K9 har nyinflyttade snabbt fått ett kontaktnät och nätverk i Stockholm, vilket är extremt värdefullt 

för social integration.” 

 

Stena Fastigheter är övertygad om att vi kommer se fler målgrupper framöver och att coliving är här 

för att stanna. “Vi tror absolut de här kan bli ett realistiskt alternativ till hyresrätten, under en viss 

period av livet. Och antalet målgrupper kan bli mycket fler” 

 

3.4 Coliving som investering 
Marknaden för coliving har på senare tid fått allt större uppmärksamhet och har också noterat en hög 

aktivitet både vad det gäller investeringar och operatörer som etablerar sig. 

 

3.4.1 En ny bostadsform 
Från ett investeringsperspektiv menar Jonas Häggqvist att coliving blir en tredje bostadsform som 

ökar riskspridningen i portföljen. Som fastighetsägare har man dessutom möjligheten att erbjuda sina 

hyresgäster en annan variant som är mer lämplig för vissa målgrupper eller under en viss fas i livet. 

Likväl välkomnar Petter Jurdell en tredje boendeform och ser även enormt värde i en ny bostadsform 

anpassad för unga vuxna. 

”Om bostaden är en vara och vi är säljare av en vara, en befintlig kund är ju lättare att sälja till och 

behålla än en ny kund” och syftar till att detta är en produkt som behövs för att Rikshem ska kunna 

erbjuda bostäder och behålla hyresgästen under hela flyttkedjan.  

 

Jurdell ser också coliving som en stor konkurrenskraft i förhandlingarna med kommunen eftersom 

bristen på bostäder till unga yrkesverksamma medför att kompetens flyttar från staden. Stena 

Fastigheter ser positiva effekter av att tillföra något nytt till deras områden och belyser även fördelen 

med att få provköra framtidens bostäder. ”… om det här är framtidens bostäder så är de också en 

målgrupp som är intresserad av framtidens boende och möjligheten att ha dem som en test arena är 

ett privilegium.” 

 

Maja-Stina Skarstedt ser stor potential för fastighetsägare då coliving erbjuder ytterligare 

affärsmöjligheter, ett nytt ben i sin affärsmodell, eftersom “coliving erbjuder mycket mer än bara vara 

en bostad, det kan vara kontor, restaurang och den typen av verksamheter”.  

Skarstedt tror även fastighetsaktörer behöver utveckla sig och att coliving är fastighetsbranschens svar 

på delningsekonomi vilket är ostoppbar utveckling. 

 

3.4.2 Högre avkastning 
”Det jag tror att många tittar på i den här modellen är om den kan effektivisera och minska vissa ytor 

som är väldigt dyra att bygga.” - Christoffer Börjesson, Digitaliseringschef, Fastighetsägarna. 

 

Från fastighetsinvesterares synvinkel erbjuder coliving en attraktiv möjlighet till att öka intäkter från 

service och tjänster samtidigt som man kan hyra ut fler rum i en byggnad. Samtliga aktörer pekar 

också på att modellen är mer resurseffektiv, både i nyproduktion men även inredningen. Jonas 
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Häggqvist som i dagsläget har diskussion med flera utvecklare bekräftar att det är mer resurseffektivt 

att dela, ”man gör av med mindre yta, mindre material och mindre energi när man bygger, över tid 

kommer bara den biten skapa högre avkastning per kvadratmeter”.  

 

Modellen är även kostnadseffektiv, jämfört med konventionella ettor är det privata utrymmet per 

person 40 procent mindre och det är ett kök istället för flera. COLIVE kan också likt studentbostäder 

utnyttja byggrätterna mer och på så sätt bygga billigare och effektivare eftersom tillfälliga bostäder 

inte behöver uppnå samma krav såsom buller etc. Emmelie Sjögren på Stena Fastigheter lyfter också 

fram modellen som mer kostnadseffektiv ”Kan man bygga ett kök istället för sju så är det klart en 

mindre investering”.  

 

Att coliving erbjuder möjlighet till högre avkastning per kvadratmeter bekräftar Petter Jurdell 

”Eftersom det bor dubbelt så många i ett COLIVE hus som ett vanligt bostadshus och att man kan 

utnyttja ytan på ett mer effektivt sätt så är intäktsvärdet per kvadrat betydligt större i coliving”. 

 

Emmelie Sjögren ser dessutom stora intäktsmöjligheter med att konvertera tomma lokaler till 

attraktiva bostäder samtidigt som man kompletterar produktportföljen till framtidens bostäder. 

Gällande konvertering av vakanta ytor i centrala lägen bekräftar Petter Jurdell bilden; ”Jag tror det är 

extremt lönsamt i centrala delar, speciellt för bostadsrättsutvecklare som inte lyckas sälja, konvertera 

det till coliving! Ta K9 till exempel, 5 kvadrat för 5000 kr. Det ligger så pass rätt och det är smart 

tänkt, och med ett bra community så kan man ta den hyran.” 

 

Enligt Tech Farms egna kalkyler och erfarenheter så är hyresintäkten per kvadratmeter högre än 

branschsnitt. För den boende är kostnaden per kvadratmeter högre än i en vanlig lägenhet men det 

torde anses rimligt eftersom användaren betalar för 60 procent mindre yta. För centralt belägna 

fastigheter i storstäder beräknas månadskostnaden till i snitt 9 700 kronor per månad (inklusive 

servicepaket som städning av rum med mera). Operatörsbolagets hyresintäkt mot hyresgäster är 5 800 

kronor per kvadratmeter och år. Hyreskostnad från fastighetsägaren uppgår till 2 200 kronor per 

kvadratmeter och år, vilket ger en marginal på 3 600 kronor. Enligt Tech Farms egna studier har de 

boende beredda att betala upp till 12 000 kronor per månad för attraktiva lägen i city.  

 

Enligt Jonas Häggqvist går modellen att anpassa för olika typer av avkastningsprofiler. ”Nu har vi 

fokus på att skapa en produkt för att nå alla, men fastighetsägare generellt kan ha olika typer av 

lösningar med olika typer av avkastningsprofiler också, exempelvis mer premium betonade 

colivingupplägg som vi ser utomlands.” Avslutningsvis lyfter Jonas fram potentialen i tjänsteutbudet 

”Våra projekt är för mellan 100-500 hyresgäster per fastighet, det är en väldigt stor köpkraft i en 

enhet och skapar goda förutsättningar för allt från bilpooler till matleveranser.” 

 

3.4.3 Risker 
Även om investerare fått upp ögonen för coliving kvarstår fortfarande en viss skepticism över 

skalbarhet och överkomlighet. Christoffer Börjesson, digitaliseringschef på Fastighetsägarna 

välkomnar coliving men understryker ett flertal frågeställningar som kommer behöva utkristalliseras 

framöver.  

 

Eftersom de flesta anser att coliving är ett tillfälligt boende blir frågan om besittningsskydd särskilt 

intressant, speciellt för de operatörer som riktar sig till en viss typ av målgrupp såsom unga vuxna 

eller ensamstående utan barn. Till exempel riktar sig COLIVE till åldrarna mellan 18 och 35 år, men 
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förr eller senare växer hyresgästen ur den målgruppen. Gällande besittningsskyddet hävdar Maja-Stina 

Skarstedt att det blir svårt att implementera och tror frågan kommer bli mer aktuell och tydliggöras 

framöver. Men förmodligen kommer coliving vara en bostadsform utan besittningsskydd, mer likt 

studentbostäder där hyresgästen behåller sin nummerlapp i bostadskön.  

 

Även risken mellan fastighetsägare, operatör och hyresgäst måste lokaliseras menar Börjesson. 

”Operatören hyr av fastighetsägaren på långa kontrakt, låt säga nu att affärsmodellen inte håller eller 

att operatören drar sig ur, hyresgästerna har fortfarande besittningsskydd”. Vidare betonar Börjesson 

att en diskussion som är av stor vikt för fastighetsägare är hur ansvarsfrågan ska fördelas och syftar till 

potentiella skandaler i huset; ”Vad är det för människor som ska bo där? Vad händer när första 

brottslingen flyttar in? Ska man göra granskningskontroller innan?”  

 

Christoffer Börjesson tror också det kommer bli en stor omställning för fastighetsbolag som kommer 

innebära en ny affärsmodell mer tjänstefokuserad och betydligt mer förvaltningsintensiv. 

”Fastighetsägarna går ifrån att bli en ägare av en byggnad till en mer innehållsleverantör som 

adderar på mer tjänster och mer aktiv förvaltning.” Modellen är dessutom mer riskfylld ”Det är 

kortare och flexiblare kontrakt och man måste tänka på beläggningsgraden på ett helt annat sätt än 

vad merparten är vana med.” 

 

Börjesson är även reserverad till att måla upp coliving som kostnadseffektiv och syftar på de höga 

omkostnaderna vid förslitning och vid hyresgästanpassningar. ”Man räknar vanligtvis med ungefär 15 

till 20 000 kronor när någon flyttar ut från bostaden utifrån administration, måla om, 

förslitningsskador osv… Det är förvisso för en hel lägenhet men man får nog räkna med en högre 

flyttfrekvens inom detta segment.”  

 

Både Rikshem och Stena Fastigheter räknar med en högre förslitning, vilket man tar hänsyn till när 

man bygger förklarar Petter Jurdell. Rikshem är också medveten om att vid en eventuell konkurs hos 

COLIVE måste de ta över förvaltningen ”som idag är mer förvaltningsintensiv än vad vi klarar av” 

men därav den högre riskpremien som Rikshem kräver.  

 

”Första frågan vi får av fastighetsägare är; hur återanpassar vi dessa fastigheter till vanliga bostäder 

om det inte fungerar?” berättar Jonas Häggqvist under vår intervju. Petter Jurdell lyfter också fram 

aspekten kring restvärderisken men menar att de har även räknat på det som studentbostäder som en 

”plan B”. 

 

Maja-Stina Skarstedt hävdar att dagens regelverk är en risk som kommer behöva tydliggöras 

framöver. “En viktig pusselbit för att coliving ska bli riktigt stort är att regelverket måste ändras och 

man måste klassificera coliving för sig, för det är inte vare sig hotell eller hyresrätt” och inflikar att 

idag klassas coliving som hotell vilket har varit en lösning för att överkomma eventuella regelhinder. 

Gällande regelverket betonar Skarstedt att byggreglerna måste förtydligas och framförallt 

tillgänglighetskraven försvårar byggprocessen vad det gället att bygga så yteffektivt som möjligt. 

“Just nu är inget anpassat för coliving, så vi behöver se över samtliga områden inom allt från 

hyreskontrakt till byggprocessen”. Gällande hyreskontrakt så pågår en utredning kring partiella 

hyreskontrakt berättar Skarstedt, vilket skulle möjliggöra uthyrning av bostad till flera hushåll, med 

besittningsskydd. “Men utredningen ligger still, och har gjort det ett tag”.  
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Gällande risker påpekar Jurdell en intressant synpunkt kring trenden där operatörer tar över 

förvaltningen från fastighetsägarna. ”Man skulle kunna dra en parallell med coworking - 

fastighetsägare tjänar jättebra på att hyra ut kontorsytor till operatörer men man tappar kontakten 

med hyresgästen, man släpper sin generella marknad och sitter istället i knät på någon annan. På 

lång sikt är det en farlig trend.” 

 

4.0 Avslutning 
Sökandet efter nya lösningar och alternativa modeller är ett svar på att dagens bostadssystem är 

oförmögen och dysfunktionell till att hantera de sociala och ekonomiska förändringar vårt samhälle 

står inför. Det handlar inte enbart om ett bristande utbud utan även frågor som kvaliteten, rörlighet, 

mångfalden av upplåtelseformer, design, säkerhet och länkar till den bredare ekonomin. 

Delningsekonomins frammarsch har förändrat hela branscher, delandet av kontor och bilar har gett 

upphov till coworking och bilpooler. Från samma tankeskola föddes coliving, en ny boendelösning 

som utnyttjar fördelarna av att dela samtidigt som den erbjuder en balans i vardagspusslet. Det går att 

urskilja en gemensam nämnare för de platser coliving vuxit fram, boendekostnaden som andel av 

disponibel inkomst ökar dramatiskt i storstäder. Men inflyttningen till städer är hejdlös, vare sig det är 

för utbildning, arbete eller storstadsliv kommer dagens generation antingen välja coliving av 

ekonomiska skäl eller av personlig preferens. 

 

Fastighetsägare ser coliving som en möjlighet till både riskspridning och högre avkastning. Men likt 

allt annat så är osäkerheten kring det okända en risk. Sveriges regelverk kring boendeutformning, 

tillgänglighetskrav samt hyreslagstiftningen är några riskfaktorer som kommer att behöva 

utkristalliseras kommande år för att lättare anpassas för coliving. Risken torde dock anses vara 

minimal i förhållande till möjligheterna. En bransch så pass slentrianmässig som fastighetsbranschen 

borde likt andra sektorer fokusera mer på forskning och innovation. Med det synsättet och med den 

risk/reward är coliving ett otroligt spännande segment till allas fördel. Är detta framtidens boende så 

är det dessutom ett enormt privilegium att få provköra en ny produkt i en marknad som verkligen är i 

behov av fler alternativ. Man kan även känna av en viss FOMO, ”fear of missing out” hos investerare 

då många missade när coworking blev den hetaste trenden på marknaden. Coworking bevisade att vi 

människor är beredda att betala en hög premie för community och service, vilket går att applicera på 

coliving i högre grad. 

 

Vi anser att colivings affärsmodell dessutom skapar goda möjligheter för ökad konkurrens på 

bostadsmarknaden, vilket skulle vara fördelaktigt för gemene man. Coliving skiljer sig inte särskilt 

mycket från hotell i den bemärkelse att den innehåller samma skalbarhet och servicepaket. 

Hotelloperatörer är också mer vana med denna typ av förvaltning vilket är en stark konkurrensfördel 

jämfört med traditionella fastighetsbolag. Därför tror vi att hotelloperatörer kommer i större grad 

etablera sig på bostadsmarknaden, och deras inkörsport är via coliving. Det finns enorma 

synergieffekter att utnyttja genom att bygga en colivinganläggning i nära anslutning till ett hotell, eller 

i samma fastighet, för att på så sätt använda personal, matleveranser och allt annat som kan efterfrågas 

av hyresgäster. 

 

Resultatet visar en stor bredd på målgrupper som colivingaktörer riktar sig till. Samtliga aktörer är 

överens om att alla trender pekar mot coliving, där de främsta drivkrafterna är urbaniseringen, den 

åldrande befolkningen och gig-ekonomin. Ur dessa trender går det att bryta ut flera olika 

colivinglösningar och flera tillhörande målgrupper. Idag riktar sig majoriteten av coliving-operatörer 

till millenniegenerationen som anses vara klippt och skuren för denna boendeform. Internationella 
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aktörer erbjuder olika colivingupplägg för millennier, vissa mer anpassade för kortare vistelser för den 

globala medborgaren, och andra för längre vistelser för den yrkesverksamma stadsbon som önskar ett 

bekvämt och problemfritt boende. Seniorer är en annan omtalad målgrupp vi noterar i både tidigare 

studier och empiri och väntas få en större roll kommande decennier men som för tillfället saknar en 

produkt hos de flesta operatörer. Vi håller med om att millennier är en bra ände att börja i för att ändra 

mindset och tvätta bort studentkorridoren och kollektivboendet ur konceptet. 

 

På grund av begränsat med tid och resurser har vi enbart haft möjlighet att studera utbudet 

internationellt genom sekundära källor. Således har vi inte haft samma möjlighet som under våra 

intervjuer att utreda vilka övriga målgrupper etablerade aktörer utomlands ser potential i, än vad som 

redovisats på hemsidor och i intervjuer. Med det sagt har vi observerat fler potentiella målgrupper i 

empirin än vad som noterats internationellt. En delförklaring till detta kan också vara att Sveriges 

bostadsmarknad är på många sätt unik i sin problematik och berör på så sätt en större grupp 

människor. Det betyder dock inte att samtliga målgrupper inte kan appliceras på coliving globalt, 

tvärtom. Oavsett anledning så är det tydligt att Sverige är mogen och varmt välkomnar en ny 

bostadsform.  

 

I Sverige är företag är en väldigt intressant marknad för coliving. Bortser vi från det grundläggande 

behovet av bostäder så finns det många andra fördelar för företag att anamma colivingmodellen. Vi 

lever idag i ett innovationssamhälle som föder sig på kreativitet och innovation, och vi tror att genom 

att låta medarbetare bo och leva tillsammans under samma tak och bygga en gemenskap tillsammans 

så kan många idéer frodas under det taket. Det är också en enorm konkurrensfördel att kunna erbjuda 

sina anställda att bo i ett coliving på varmare breddgrader under vinterhalvåret.  

 

Även om coliving är till hyresgästens fördel på många sätt har vi noterat en del moraliska aspekter 

som kan komma att bli ett problem. Det finns en risk att när investerare får se mer svart på vitt att 

coliving kan leda till högre avkastning per kvadratmeter, att fokus hamnar mer på att bygga mindre, 

billigare och lägre kvalitet än på att öka de boendes välbefinnande. Med tanke på den desperation som 

boendet innebär för många så är frågan hur litet man kan tänka sig bo för att få ett tak över huvudet. 

Flera aktörer undersöker redan idag hur många kvadratmeter den privata ytan behöver vara, läs måste. 

Vi ser både utomlands och i Sverige exempel på där den privata ytan är mindre än fem kvadratmeter. 

Coliving kommer alltid innebära mindre privat yta till fördel för större och bättre gemensamma ytor, 

men allt har en gräns och kapitalismen har en tendens att tänja på dessa.  

 

Det är svårt att inte skapa en “hausse” när man läser om coliving och hur den kan anpassas för varje 

kapitel i livet. Men det är inte en boendeform för alla och kommer förmodligen aldrig vara det.  

De allra flesta föredrar full integritet i sin vardag och vill helst inte dela sin bostad eller privatliv med 

andra. Men det innebär inte att coliving bara är en trend som snart tynar bort. Juryn är fortfarande där 

ute, men om kalkylen håller och efterfrågan finns så tror vi att coliving har goda förutsättningar att bli 

en naturlig upplåtelseform under en viss period i livet. 

 

5.0 Diskussion och analys 
Syftet med rapporten har varit att inbringa större kunskap om ämnet och identifiera den huvudsakliga 

målgruppen för coliving. Undersökningen syftade även till att kartlägga coliving i Sverige och få en 

större insikt över fastighetsbolagens syn på coliving som investering.  

Tidigare studier visar på att coliving får allt större fotfäste och trenden ser ut att fortsätta växa sett till 

antalet aktörer och investerare som etablerar sig på marknaden. Trenden har smittat av sig på Sverige 
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och vi noterar ett ökat antal workshops och seminarier med coliving som en punkt på agendan. Än så 

länge finns enbart två etablerade aktörer men enligt vår analys väntas flera, bland annat Atrium 

Ljungberg och Stena Fastigheter, etablera egna koncept inom snar framtid.  

 

Vår analys visar på att coliving kan appliceras på flera målgrupper men med olika upplägg för service 

och innehåll. Den största efterfrågeutvecklingen väntas drivas av unga vuxna då dessa är mest utsatta 

och har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. Det är också en grupp som är mer mottagliga och 

inskolade i delningsekonomin. Företag har länge efterfrågat fler tillfälliga boenden för tillrest 

arbetskraft, vilket resulterat i en blomstrande marknad för long stay-hotell. Vi lever idag i ett 

innovationssamhälle där företag strävar efter kreativitet och innovation, och ur det synsättet finns det 

många fördelar för företag att ha delar av sin verksamhet utspridda i coliving och coworking-miljöer. 

 

Vi ser också att osäkerheten kring det okända medför en del risker. Fastighetsägare, banker och annan 

finansiering är ovana vid denna nya produkt. Det finns en brist på förståelse och därför är 

kunskapsspridning och utbildning avgörande kommande år för att skapa goda förutsättningar för att 

coliving ska kunna bli ett naturligt alternativ till hyresrätten. Det kommer krävas en god dialog med 

lagstiftare och politiker för att anpassa lagar och regelverk till dagens behov. Men vi tror att Sverige är 

mogen och redo för en ny bostadsform och vi ser ett ökat intresse och ett engagemang hos politiker 

och fastighetsägare då det är av stor relevans för hela ekonomin.  

 

Vidare forskning borde titta mer på internationella aktörer som är etablerade och har flera år av 

kunskap och erfarenhet. Det vore intressant att studera faktiska kostnader för drift och underhåll samt 

mäta frekvensen i omsättning av hyresgäster i detta segment och hur man kan utnyttja gemensamma 

ytor mer effektivt. 
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