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COLIVING & LONGSTAY
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OM DESTINATION ÖSTERSUND
Destination Östersund ägs helt och hållet av näringslivet. Vi marknadsför Östersund nationellt och internationellt mot besökare och för att locka möten och stora evenemang till Östersund. Turistcenter inspirerar
och informerar besökare inför och under vistelsen. Vi skapar en attraktiv och välkomnande stadskärna, där vi
genomför events och aktiviteter året om. Eftersom Östersund är staden i Jämtland jobbar vi även aktivt med
platsutveckling i Storsjöbygden.
Under 2021-2022 genomför Destination Östersund projektet ”Nya målgrupper till Östersundsregionen” – ett
projekt med finansiering från Region Jämtland Härjedalen, Destination Östersund, Östersunds kommun och
Mittuniversitetet. Projektets mål är att stärka de tre reseanledningarna Long stay, outdoor och testmiljöer.
Rapporten är framtagen som kunskapsunderlag för utvecklingsarbetet för Long stay som ny målgrupp.
https://destinationostersund.se

OM THE REMOTE LAB
The Remote Lab är en kunskaps- och utvecklingsnod för framtidens distansoberoende arbetsliv. Vi arbetar för
att underlätta för samhället, organisationer och människor i transformationen från normen kring den fysiska arbetsplatsen, till ett distansoberoende förhållningssätt i såväl samhällsutveckling som i organisationsutveckling. Basen är kunskap och The Remote Lab arbetar aktivt för att stimulera fler studier och mer forskning
inom området distansarbete. Genom den samlade kunskapen erbjuder The Remote Lab tjänster som omvärldsbevakning, strategiskt ledningsstöd eller Attitude Scans samt utbildningar och kortare sessions till företag och organisationer.
https://remotelab.io
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BAKGRUND
Idén om att dela bostad med andra och att bygga ett samhälle där vi
lever nära varandra har funnits i årtusenden. Från jägar- och samlarsamhällen till den israeliska kibbutzen och början på cohousing-rörelsen
i 1980-talets Danmark, har idén om delat boende tagit sig många uttryck
och är långt ifrån ny. Intresset för modern coliving har dock vuxit fram
ur det nyväckta intresset för delningsekonomin, där vi till exempel kan
se andra tjänster som Airbnb och Uber som bygger på att använda lediga tillgångar. Drivkrafter vi kan se för ett ökat fokus kring delningsekonomi kopplat till bostäder är bland andra: fokus på ett hållbart boende,
minskade levnadskostnader och digital nomadism som ett resultat av
ökade möjligheter att arbeta på distans. De nya coliving-aktörerna är
företag som erbjuder ett sammanhang och bostad till människor som
vill leva och växa tillsammans med andra. De boende umgås, äter och
ibland till och med arbetar tillsammans i utrymmen med både egna och
gemensamma utrymmen som ibland också har coworking-ytor kopplade
till sig.

Hyran är ofta billigare än att hyra en egen lägenhet och det finns ofta
även tillgång till gemensamma arbetsytor så att de boende kan ha
skrivbord, mötesrum och internetuppkoppling för att kunna arbeta på
distans. Målgruppen har ofta få ägodelar och lever i ett internationellt
sammanhang med möjlighet och viljan att bo på många olika platser.

Coliving är ett relativt nytt koncept för gäster som ofta stannar under
en längre tid. Lokaliteterna erbjuder hotellrumsstora egna rum, med
eller utan badrum, och tillgång till gemensamt kök och vardagsrum.

Googles trender och nyheter visar en konstant ökning av coliving sedan
2015, med 95 % av nyhetsartiklarna skrivna efter 2019. Dessutom ökar
investeringarna i coliving: Deutsche Bank har nyligen investerat i The
Collective, och COLIV har etablerat den första börsnoterade colivingfonden.

Ofta ingår även och olika former av sociala aktiviteter. I större städer
som London har coliving vuxit kraftigt som ett resultat av den rådande bostadskrisen och bland människor som anslutit sig till den globala
rörelsen av digital nomadism, som uppmuntrar till en flexibel livsstil.

Coliving växer också fram som en allt mer populär form av delat boende.
Dessa bostäder kan komma i form av delade sovsalar (som t ex studentboende men även för andra målgrupper), delade byggnader eller
till och med privata lägenheter - men är vanligtvis baserade på delning
av någon form. Detta kan innefatta gemensamma intressen, värderingar och avsikter eller bara utrymmen och möbler. Den vanligaste formen av coliving är baserad på en enda byggnad, där de boende delar
bekvämligheter och/eller intressen. Fördelarna med coliving kretsar
främst kring minskade levnadskostnader och enkel tillgång till bekvämligheter som möbler, wifi, el, kök etc. - inbakat i samma avgift.

Sedan pandemin bröt ut har intresset för coliving och longstay-koncept
ökat, särskilt bland stadsbor som vill komma bort från storstadens
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isolering. Det är idag utbrett i många städer och samhällen, allt
från huvudstäder som London och Stockholm, till mindre städer
på Kanarieöarna. I Sverige hittar vi det bland annat i Åre, i konceptet Stay by House Be. Under pandemin uppstod ett nytt fenomen med ”covid-flyktingar”. Covid-flyktingar är människor som
flyttar till länder som Sverige, där restriktionerna är lättare än i
hemlandet, eller som flyttar till varmare klimat och natur för att
slippa lockdown. Trenden kan vara tillfällig, men mycket tyder på
att det kan fortsätta på längre sikt, eftersom infrastrukturen förbättras och fokus på målgruppen digitala nomader blir starkare
- där deras livsstil (gällande distansarbete och resmönster) förblir
densamma. Dessa individer väljer ofta att äga färre saker, vilket
öppnar upp för andra framväxande kringtjänster, såsom bil- eller
cykelpooler som bidrar till en starkare lokal ekonomi.
Denna omvärldsbevakande rapport tar upp de senaste intressanta
signalerna gällande utvecklingen inom coliving och longstay,
såväl som olika typer av koncept, de viktigaste målgrupperna
och yttre påverkan kopplat till utvecklingen av coliving. Enligt en
färsk rapport från fastighetsbolaget Cushman & Wakefield kommer antalet enheter som erbjuds av stora colivingföretag i USA
att tredubblas under de närmaste åren och vi kan se en liknande
utveckling i många andra delar av världen.

https://www.fastighetsvarlden.se/notiser/dios-satsar-pa-nytt-colivingkoncept-are-forst-ut/
https://www.theguardian.com/cities/2019/sep/03/co-living- slutet-av-urban-ensamhet-eller-cynisk-företags-sovsalar
https://www.tf1.fr/tf1/sept-a-huit/videos/confinement-ces-francais-qui-font-du-teletravail -depuis -les-iles-kanarieöarna-03256659.html
https://fr.euronews.com/2020/11/20/l-archipel-des-canaries-pour-teletravailler-au-soleil
https://techcrunch.com/2020 /09/08/9-proptech-investors-talk-co-living-home-offices-and-other-pandemic-trends/
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DRIVERS OF CHANGE
För att förstå hur framtiden skulle kunna se ut identifierar vi ”Drivers of change” – de stora krafter och
trender som omformar dagens samhälle till något nytt. Drivers of change är omfattande, långsiktiga,
underliggande förändringsriktningar som formar framtiden. De bör sträcka sig över flera områden för
att vara så olika och omfattande som möjligt. Tillsammans med ”Signals of Change” är de indikatorer
och byggstenar för att skapa rimliga prognoser.

IDENTIFIERADE DRIVERS OF CHANGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Globalisering (en uppkopplad värld)
Digitalisering (från analog till digital)
Utveckling inom telekommunikation, 5G, Automation och AI
En ökad acceptans för distansarbete och flexibel arbetstid
Klimatdestabilisering
Pandemier
Decentralisering
Delningsekonomi
Digital nomadism
Hållbarhet och cirkulär ekonomi
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SIGNALS OF CHANGE
Att arbeta med ”Signals of change”, eller signalskanning, är en metod som är framtagen av Institute for the Future, som är en forsknings- och utbildningsorganisation inom framtidsforskning. IFTF: s mission är att bygga mer framsynthetskapacitet i världen genom
att tillhandahålla verktyg och resurser som hjälper människor att förutse framtiden för att fatta bättre beslut idag. Att samla in och
skanna efter ”Signals of Change” är ett av de mest använda verktygen för att skissa troliga framtidsscenarier.
En ”Signal of change” definieras som en ny liten eller lokal innovation, till exempel en ny produkt, tjänst, beteende, initiativ, policy,
datapunkt eller teknik, med potential att skala upp och påverka andra platser, människor eller marknader. Specifika händelser eller
innovationer som vi ser idag och instinktivt känner kommer att ta oss i en ny riktning. Signalerna synliggör fenomen tidigare än traditionella samhällsvetenskapliga metoder och används som indikatorer för att visa att en prognos eller ett scenario är troligt.
Att kontinuerligt söka efter signaler hjälper oss att utveckla vanan att samla in observationer när vi läser nyheter, forskar eller tar till
oss information i vardagen. För forskningsändamål dokumenteras signaler både med en beskrivning av fenomen (”What”) och tolkning av möjliga konsekvenser (”So what”).

IDENTIFIERADE SIGNALKLUSTER
•
•
•
•

6

Koncept inom Coliving och Longstay
Coliving och lokal utveckling
Målgrupper och demografi
Nya utvecklingsmönster

KONCEPT INOM
COLIVING & LONGSTAY
Coliving är ett fenomen där människor som inte är närstående bor tillsammans.
Coliving kan dock komma i många olika skepnader: från olika stora kollektiv till longstay-hotell.
De olika koncepten är skräddarsydda för olika målgrupper med olika behov, och alla ökar i
popularitet: Framtidens boendelösningar ligger till stor del i coliving, särskilt i våra större städer.

7

LONGSTAY-HOTELL
WHAT: Longstay-hotell, där man kan stanna längre period än på traditionella hotell, brukar ibland benämnas som ”framtiden för coliving”. Dessa fokuserar fortfarande på tillfälliga boendegäster, till skillnad från större coliving-faciliteter som börjar utvecklas, men har ofta samma erbjudande även om priserna per natt är högre och snarare jämförbara med ett traditionellt hotells. Dessa hotell, som ibland
kan liknas vid lägenhetshotell, erbjuder ofta minimalistiska köksfaciliteter (ibland bättre utrustade och
delade), samt tvättmöjligheter, parkering, möjligheten att ta med husdjur och erbjuder andra tilläggstjänster som frukost, lunch, gym, eller bil-/cykeluthyrning.
Nya framväxande bolag som erbjuder lägenhetshotell som StayApt utökades från en till fyra anläggningar under 2020, med åtta under uppbyggnad och 25 som ska färdigställas innan slutet av 2022. Dessa
hotelltjänster finns i många olika format, från enklare boende i vandrarhemsstil till boende i airbnb-stil
och lyxigt ”boutiquehotell”-boende. Forenom är ett företag som expanderat framgångsrikt i Norden och
utvecklar och förvaltar både kommersiella byggnader och privata lägenheter för longstay-hotell och
lägenheter med service. Den primära målgruppen är affärsresenärer och stora företagsförflyttningar.
Lägenhetshotellen och longstay-hotell erbjuder det mesta som går att finna i ett coliving-koncept, men
tillhandahåller ofta inte de gemensamma utrymmena som coliving gör, och går därmed miste om community-bygge, gemenskap och nätverksmöjligheter. Tjänsten är liknande, men vänder sig till en annan
demografisk målgrupp.
SO WHAT: Under första kvartalet 2021 minskade efterfrågan på hotell med 11,9%, men efterfrågan på
längre vistelser inom hotellbranschen ökade med 8,6 %. Under 2020 och 2021 har longstay-hotell visat
sig vara både pandemi- och lågkonjunktursäkra. Beläggningen av förlängda vistelser har sjunkit något
under 2021 för första gången sedan 2009, men genomsnittet ligger fortfarande högre än alla andra boendesegment, så detta beror troligtvis på pandemin. Lågprishotell för längre vistelser fortsätter att klara
sig bättre än mellanpris- och exklusiva hotell. Ett longstay-hotell är även under utveckling i Östersund,
Hotel Zäta räknar med att välkomna långtidsgäster från och med början av 2022. Den här typen av boende kräver mindre förvaltning än andra typer av coliving-boenden, eftersom gästerna inte interagerar
eller delar utrymmen i samma utsträckning, och vistelserna ofta i sammanhanget är relativt korta.

https://www.op.se/2021-06-11/hotell-zata-byggs-om--ska-bli-ostersunds-forsta-langtidshotell
https://affordablecorporatesuites.net/why-extended-stay-hotels-are-the-new-co-living-spaces/
https://www.hotelmanagement.net/operate/extended-stay-leverages-strengths- continued-staying-power
https://www.stayapt.com/
https://www.kasahotels.com/
https://www.forenom.com/about/
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KOLLEKTIV
WHAT: Kollektiv har funnits länge - mer eller mindre självorganiserade, och kan vara allt
ifrån hus som delas av tre personer, till privatägda byggnader som rymmer fler än 20 personer. Den viktigaste skillnaden mellan kommersiella colivingkoncept och kollektiv är att
kollektiven är billigare och ligger närmare en normal hyra, har ofta färre bekvämligheter
men ett större fokus kring communityns medlemmar. Kollektiv delar ofta kök och badrum
och det är vanligt att dessa bildas kring en specifik livsstil: t.ex. studenter, vegetarianer,
HBTQ+-vänliga miljöer eller kring hobbyer och intressen. Medlemmar måste ofta godkännas av communityn innan de får flytta in. I större städer lockar kollektiven allt fler unga yrkesverksamma, nyanlända och studenter, såväl som de som vill bo med likasinnade och få
vänner. Fokus är ofta på relationsbyggande aktiviteter bland de boende.
I undersökningen ”The shared house of 2030” svarade respondenterna på frågan vilket deras huvudsakliga syfte med att dela boende var, att det sociala utbytet var mer prioriterat
än till exempel billigare hyra, gemensamma utrymmen eller möjlighet att bo i annars oåtkomliga stadsdelar.
SO WHAT: Som kontrast till longstay fokuserar kollektiven på att möta behovet av gemenskap och få vänner på nya platser. Båda tillgodoser dock behovet av billigt och lättillgängligt boende i en ny stad. Efterfrågan om att bo i kollektiv är hög, vilket indikerar att behovet
av gemenskap och social anknytning är något människor blir alltmer intresserade av. I utvecklingen av ett longstay-koncept bör behovet av social interaktion därför beaktas.

https://space10.com/welcome-to-one-shared-house-2030-this-is-how-you-designed-it/
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RURAL COLIVING
WHAT: SocialBookers.co erbjuder en digital tjänst som samlar tillgängliga coliving-ställen på landsbygden, till exempel i Europa. En snabb sökning på SociaBookers visar att det finns många alternativ i bland annat Spanien, Serbien och Estland. Utrymmena här kan betecknas som ”destinational” coliving, vilket syftar till boende för människor
under en period mellan ca 2 veckor upp till ett år där livsstil och besöksmålet i sig är den huvudsakliga anledningen
till boendet. Ofta marknadsförds dessa mot målgruppen digitala nomader. Människor som vill testa på livsstilen
eller som under en period vill komma närmare naturen skulle ha stor nytta av coliving även i orter på landsbygden
i Jämtland. De coliving-aktörer som bygger framgångsrika koncept sluter ofta samarbeten med lokala tjänster som
gör att de boende kan utforska den lokala naturen, kulturen, närproducerade produkter och mat samt livsstilen i
sig. Ofta är det fokus på att bygga gemenskap inom dessa boenden, med gruppaktiviteter eller gemensamma måltider för gästerna.
SO WHAT: Med ökade möjligheter till distansarbete och i efterdyningarna av pandemin vill människor komma närmare naturen. Detta har blivit tydligt genom de permanenta förflyttningar innan och under pandemin, men också
genom framväxten och populariteten av lantliga coliving- och coworkinghubbar som attraherar digitala nomader
och andra resande målgrupper. Webbplatser som NomadList.com listar de bästa städerna i världen för nomader
att bo i och rangordnar dem baserat på faktorer som t ex internetuppkoppling och tillgänglighet till arbetsplatser.
I denna globala rankning kan en mindre stad som Ericeira i Portugal rankas 4:a - och locka främst surfintresserade
nomader. Att dra nytta av vad den egna regionen kan erbjuda och hur man differentierar sig är primärt det som
lockar människor till coliving- och longstay-boenden. Nya målgrupper och boendelösningar för att tillgodose dessa
skapar goda möjligheter till landsbygdsutveckling, och det finns idag en tydlig marknad för detta.

https://socialbookers.co/rural-colivings-in-europe/
www.Nomadlist.com
http://sun-and-co.com/
http://coconat-space.com/
http://restation.co /
https://www.roam.co/places/ubud
http://swissescape.co/
http://limelivingspaces.com/
https://www.sende.co/
https://ruralco.live/
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STORA KEDJOR
WHAT: Den vanligaste typen av coliving - och vad många tänker på när de hör begreppet - är ”residential”
coliving. De är förknippade med längre vistelser (några månader till några år), är ofta i tätorter och kan
hysa många fler hyresgäster än de lantliga “destinational”-aktörerna. Invånarna lockas till dessa bostäder av deras flexibla erbjudanden, tillgänglighet (”plug and play-livet”, där en faktura täcker det mesta du
behöver) och möjligheten att träffa människor i en annan kontext än genom jobb eller hobby. Många av
de större coliving-aktörerna vänder sig till unga yrkesverksamma som vill bo till ett överkomligt pris i en
storstad. De boenden som erbjuds kan ofta kännas mer opersonliga än de lantliga coliving-ställen som vi
nämnt tidigare: ett stort komplex med 100 rum och delade kök kommer av naturliga skäl inte att skapa
samma socialt stimulerande miljö som ett litet hus där de boende regelbundet äter måltider tillsammans.
SO WHAT: Många har de senaste åren upplevt ökade levnadskostnader vilket skapat ett behov av billigare
bostäder. Intresset för att leva hållbart samt behovet av att inte känna sig ensam i storstäderna bidrar också till att trenden kring coliving fullkomligt exploderat de senaste åren. Efterfrågan på coliving förväntas
öka, men den största utmaningen som branschen för tillfället upplever är svårigheten att skala upp internationellt. Många kedjor har blivit väletablerade och öppnat flera faciliteter i ett land, men få har lyckats
etablera sig globalt.
Det finns redan cirka 9 000 coliving-bäddar tillgängliga i Europa, samt ytterligare 30 000 under utveckling
eller byggnation där 79 % av de inplanerade coliving-faciliteter har 200 sovrum eller fler. Sektorn börjar
dra till sig många investerare som fått upp intresset utifrån den snabba utvecklingen och som förväntar
sig stor tillväxt under de kommande åren. Forskning har också visat att coliving är ett värdefullt tillskott till
fastighetsportföljer och att det genererar många ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar.

https://colive.se/
https://medium.com/coliv/a-co-living-brainstorming-session-at-sun-and-co-4d1f4ca8811f
https://sifted.eu/articles/coliving-startups-europe/
http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1439971&dswid=-1252
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COLIVING
& LOKAL UTVECKLING
Etablering av coliving i en stad eller region kan attrahera nya målgrupper av besökare och stärka det lokala
näringslivet om utbudet anpassas till de nya behoven. Det finns potential att skapa nya tjänster som antingen
sker i samarbete med, eller vid sidan av dessa boendelösningar. Ofta kommer gäster som är vana vid delningstjänster och som kanske också förväntar sig att kunna hyra utrustning, cykel, bil eller dylikt. Att göra livet enklare blir en nyckel för att skapa ett attraktivt utbud. Med billigare och mer praktiska boenden under en längre
tid kan mer pengar läggas på kringtjänster och detta kan då bli ett värdefullt tillskott till lokala aktörer.
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KRINGTJÄNSTER
WHAT: En av de viktigaste fördelarna med longstay- och colivingboenden är de kringtjänster som erbjuds gästerna. Det kan vara så enkelt som ett möblerat rum, kök och wifi, men ofta även lokala partnerskap med t.ex. restauranger, coworking spaces, cykel- och biluthyrning etc. Hello Alfred har utvecklat en tjänst där colivingaktörer kan lägga till tjänster för sina gäster. Det är en enkel plattform där man
till exempel kan se evenemang, boka tvätt, köpa tjänster som hundpromenad, blommor till rummet,
hemstädning, utkörning av mat och mycket mer. Hello Alfred samarbetar med både lokala tjänsteleverantörer och nationella leverantörer på de platser där de finns, vilket möjliggör ett enkelt sätt för colivingaktörer att erbjuda sina gäster lokala tjänster.
Vissa colivingboenden, som Mokrin i Serbien, erbjuder till och med tre hemlagade måltider om dagen,
arbetsmöjligheter 24/7, eget sovrum, filmkvällar, cykelturer, pooler och ett gym. Mer lantliga colivingställen erbjuder ofta rabatter på lokala restauranger eller aktiviteter i området. De vanligaste kringtjänsterna som erbjuds är: mat (restaurangsamarbeten och/eller utkörning av matkassar), transporter
(cyklar, bilar), rabatter på lokala aktiviteter och tillgång till coworkinghubbar. Större colivingaktörer organiserar ofta egna evenemang, fester eller regelbundna gemensamma måltider. Vilka kringtjänster
som erbjuds är ofta beroende av vad platsen har att erbjuda, hur målgruppens behov ser ut och hur
länge de stannar.
SO WHAT: De flesta coliving- och longstayaktörer erbjuder någon form av partnerskap med lokala företag, för att kunna erbjuda kringtjänster till sina gäster. Det finns ofta både ett behov och en förväntning
om att kunna nyttja den typen av tjänster, och att det ska vara integrerat eller lättillgängligt i boendeerbjudandet. Det är också en stor möjlighet för det lokala näringslivet att hitta nya marknader, tjänster
och produkter. Kringtjänsterna som erbjuds kan också användas som primärt lockbete för att attrahera nya besökare: om huvudattraktionen på platsen är baserad på den lokala livsstilen kan till exempel
tjänster inom skid- eller cykeluthyrning vara en faktor för att locka kunder till longstay snarare än till ett
hotell. Huruvida måltider och transporter är lättillgängliga eller inte är en annan faktor som kan göra att
ett colivingboende sticker ut från andra lokala hotellerbjudanden.

https://helloalfred.com/alfreds-marketplace/
https://coliving.guide/partnerships
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COMMUNITY BUILDING
WHAT: Træna är en liten ö med 500 invånare som ligger 6 mil från norra Norges fastland. Ön stimulerar sin lokala utveckling genom att bjuda in internationella aktörer att bo där tillfälligt, vilka hjälper dem
att utveckla projekt inom till exempel konst, gastronomi, näringsliv, antropologi eller fotografi. Syftet är
att utveckla ösamhället på ett innovativt, kreativt och hållbart sätt, med bidrag från både boende och
besökare.
Liknande platser har etablerats på Lofoten, på Arctic coworking lodge (för att locka surfare, skidåkare,
klättrare och vandrare), med ett kafé för distansarbetare att utbyta erfarenheter och nätverka på. Mokrin House, i Serbien, har etablerat sig som ett nav för människor som stannar allt från några veckor till
några år, med syftet att bygga en levande coworking-gemenskap. De boende erbjuds ett stort coworking-utrymme, kurser och kompetensutveckling, nätverksevenemang, samt sociala aktiviteter (filmkvällar, poolkvällar etc.) samt helpension för att skapa en känsla av gemenskap bland de boende och få
dem att stanna kvar. Bansko i Bulgarien har blivit en stad känd för sin gemenskap bland skidåkande
digitala nomader, där långtidsboende besökare kommer och bidrar till den lokala skidbranschen under
sin vistelse. Många återvänder till och med till Bansko för att permanent flytta dit och de har etablerat
de årliga evenemanget ”Bansko Nomad Fest” för att utbyta kunskap inom communityt av digitala nomader, och för att utveckla lokalsamhället.
SO WHAT: Små samhällen kan aktivt dra nytta av distansarbete och trenden kring digitala nomader och
långtidsbesökare genom att hitta sina egna sätt att attrahera och medskapa tillsammans med tillfälliga
besökare som kan delta i samhällsutvecklingen. På så sätt får de både ekonomisk utveckling och attraktivitet samt en kreativ och mångsidig ”brain gain”. Alla individer som kommer dit kan bidra till utveckling
av lokalsamhället, samtidigt som de tar del av de olika platsernas livsstil och aktiviteter. Genom denna
gräsrotsdrivna utveckling kan platserna även få såväl nationell som global medial uppmärksamhet som
gynnar deras marknadsföring och ofta lyfts goda exempel upp där platser på ett innovativt och nyskapande sätt byggt upp ett community kring platsens utveckling.

https://airtraena.wordpress.com/english/
https://svenskanomader.se/arbetsliv/arctic-co-working-lodge-lockar-aventyrliga-digitala-nomader-till-lofoten/
https://www.mokrinhouse.com/about-us/
https://banskonomadfest.com/
https://www.coworkingbansko.com/
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TURISM
WHAT: Genom ett statligt initiativ har den portugisiska ön Madeira byggt ett samhälle helt fokuserat på
digitala nomader. Projektet har samarbetat med hotell och lokala longstay-aktörer, och erbjuder sina
gäster bokning utan deposition, digitala hyreskontrakt på gästens språk, flexibla avbokningsregler och
paketpris där flera tjänster är inkluderade.
Man har möjlighet att ta emot 100 besökande långtidsgäster och 5 000 personer har redan skickat
in sin ansökan. Satsningen syftar till att överbrygga turismnäringens säsonger och minska regionens
beroende av korttidsbesökare. Projektet har också byggt samarbeten med biluthyrare samt erbjuder
gratis coworkingplats i det lokala kulturhuset, tillgång till en Slack-community och gratis WIFI från 8:00
till 22:00. Framgångarna hos de longstayaktörer som finns etablerade har lett till en sammanslagning
av Flatio och Nomad X – två nomadfokuserade longstay-koncept på Madeira, som även sett ett ökat intresse under pandemin, och som fortsätter att växa.
SO WHAT: Offentliga investeringar görs för att regioner som varit beroende av turister ska kunna ta
emot besökare som genererar inkomster under längre perioder och även under lågsäsong. Regioner
och kommuner har förstått att en omstrukturering av turistnäringen är nödvändig för att kunna diversifiera inkomstkällor och skapa resiliens, eftersom många har drabbats hårt av det minskade resandet
under pandemin. För att tillgodose den nya turismindustrin behöver hotell- och fastighetsbolag skapa
boenden och erbjudanden som passar för långa vistelser, tillsammans med lokala näringslivet för att
kunna leverera kringtjänster.

https://www.euronews.com/travel/2021/01/29/europe-s-first-digital-nomad-village-is-opening-on-a-tiny-volcanic-island
https://www.flatio .com/
https://digitalnomads.startupmadeira.eu/long-stay-madeira-islands/
https://nomadx.com/
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LANDSBYGDSUTVECKLING
WHAT: Coliving-aktören RuralCo i norra Spanien, har etablerat sig i ett område med endast 500 invånare. Faciliteterna erbjuder tjänster i partnerskap med lokala restauranger, lokala livsmedelsproducenter
och guidade aktiviteter (klättring, vandring, etc.). Sende coliving space ligger i en by med 20 invånare
och uppmuntrar till aktiviteter i kringområdet, som att utforska andra lokala byar, köpa mat från lokala
marknader och organiserar också internationella möten inom så olika ämnen som grafisk konst, videospelsdesign och fredsbyggande. Dessa coliving-ställen är ofta fullbokade, och med långa väntelistor.
SO WHAT: Att bygga ett coliving-boende i en by med 500 invånare där det tidigare inte funnits så stor
turisttillströmning kan ge ny utveckling och investeringar i lokalsamhället. Det finns ett stort intresse
från individer som vill flytta till mer avlägsna platser, och aktörer som RuralCo och Sende visar att ett coliving-boende, med möjlighet till coworking, lockar människor till regioner som annars kan vara underutvecklade och att det också ökar handeln och stimulerar den lokala ekonomin. En mer accepterande
inställning till distansarbete driver upp intresset för lantliga coliving/coworking spaces, vilket gör detta
till en intressant växande marknad med stor potential.

https://medium.com/coliv/2021-trends-changes-and-expectations-in-the-coliving-industry-8e0b6a0b0371
https://www.sende.co/
https://ruralco.live/
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MÅLGRUPPER
& DEMOGRAFI
På de flesta coliving-boenden stannar besökare någonstans mellan några veckor till några månader.
Vissa boenden är också specifikt riktade mot långtidsboende som till exempel använder det som transitlösning när de letar efter ett mer permanent boende. Det här signalklustret tar upp olika växande demografier och målgrupper, som blir allt mer intresserade av att coliving som en möjlig lösning för att tillgodose deras behov.

17

WIFI TRIBE
WHAT: ”Wifi-tribe” är en grupp digitala nomader som reser runt i världen tillsammans, delar boende
och arbetar tillsammans. Deltagarna betalar ett medlemskap för att tillhöra en grupp när de reser och
för att täcka boendekostnader. Priset varierar beroende på kontinent och boende och gruppen väljer
vilka städer de vill besöka under ett år. ”The Tribe” bygger upp sina communities genom att dela in
deltagarna i grupper om 12-25 personer så att de kan arbeta och uppleva saker tillsammans i de olika
länderna.
SO WHAT: Communities som är oberoende av fysiska platser byggs upp på flera håll av människor
som vill resa och uppleva olika delar av världen tillsammans med andra. Turismnäringen har drabbats
av en kraftig minskning av semesterbesökare på grund av pandemin, men marknadspotentialen hos
distansarbetare växer. De platser som kommer att dra mest nytta av nya inresande långtidsbesökare är
de som satsar på kollektiva bostäder och kollektiva arbetsytor, men som också har förmågan att se och
skapa samarbeten med befintliga lokala communities. Dessa samarbeten kan vara med till exempel lokala föreningar, sammanslutningar, matproducenter eller kulturarbetare för att möjliggöra utveckling
av nya lokala initiativ som möter behoven hos besökande distansarbetare som vill testa på livsstilen
på platsen de besöker. Att skapa coliving-koncept och lokala partnerskap är ett bra sätt att tillgodose
dessa nya grupper och partnerskap med organisationer som Wifi-tribe kan gynna specifika aktörer som
vill locka digitala nomader.

https://wifitribe.co/how-it-works
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HANTERING AV VISUM
WHAT: Det faktum att en stor del av kunskapsarbetare har arbetat på distans under pandemin har uppmuntrat
vissa länder att anpassa visumkraven för långtidsbesökare som vill arbeta från landet i några månader eller upp
till ett år. Bahamas är en idealisk plats som lämpar sig bra för att ta emot besökare som under en längre tid vill
arbeta eller studera på distans och samtidigt njuta av ett varmt klimat och utforska en ny destination och kultur.
Landet har skapat en förenklad visumprocess som tillåter arbetare eller studenter att bo och arbeta på distans
från ön i upp till ett år. Programmet ”Bahamas Extended Access Travel Stay” ger också rekommendationer på
boenden utifrån besökarens budget. Estland har också skapat en enkel process för att ansöka om och få visum
för distansarbetare utanför EU som vill bo i landet i upp till ett år. Kravet är att besökaren är officiellt anställd av
ett företag utanför Estland, eller att hen i huvudsak arbetar med icke-estniska kunder. Island har också nyligen
etablerat ett visumprogram för distansarbetare och deras familjer för att kunna spendera längre tid i landet,
medan de fortfarande arbetar för ett utländskt företag. Målet är att distansarbetande turister ska uppleva Island
i upp till 180 dagar.
Workations – där människor lägger till några extra dagar eller veckor till sin semester och arbetar från semesterorten – blir allt mer populära. Av 7 000 respondenter från hela världen angav nästan 80 % att de gärna skulle
lägga till några veckors workation efter sin semester. Denna demografiska målgrupp stannar kanske inte lika
länge som digitala nomader, men de skulle likväl leta efter ett boende anpassat efter en längre besöksperiod.
SO WHAT: Många länder och städer har börjat se distansarbete som en möjlighet att dra nytta av tillfällig talangtillströmning som också kan sprida sig till lokal utveckling, genom att låta distansarbetande besökare ta del av
den lokala livsstilen. Platser som betraktas som främst livsstilsrelaterade turistmål ändras nu till destinationer
för längre vistelser för att locka främst kvalificerade tjänstemän och kunskapsarbetare. Longstay-koncept har visat sig vara särskilt gynnsamma i samarbete med nationella visum-program. BEATS-programmet i Bahamas har
samarbetat med olika hotell och resorter för att erbjuda långtidsboende till reducerde priser till programdeltagare. De kan också skapa ekonomisk tillväxt genom nya tjänsteerbjudanden kopplade till just den målgruppen. I
ett större perspektiv kan länder attrahera talanger genom att utveckla bättre villkor för distansarbetare som vill
bo där under en begränsad period. För detta krävs dock strategiska satsningar och beslut samt incitament för
lokala aktörer för att utveckla erbjudanden för denna köpstarka målgrupp.
https://www.forbes.com/sites/kaeliconforti/2020/12/19/how-to-work-remotely-in-the-bahamas-for-up-to-a-year/
https: //www.forbes.com/sites/jackkelly/2020/09/08/digital-nomad-the-new-and-cool-trend-of-working-from-paradise-or-anywhere-in-the-world/
https://www.bahamasbeats.com/
https://e-resident.gov.ee/nomadvisa/
https://www.bahamas.com/deals-packages#search_package:Extended%20Stay
https:// www.consultancy.eu/news/6608/working-during-vacation-workation-rapidly-gaining-popularity
https://utl.is/index.php/en/long-term-visa-for-remote-workers-and-their-family-members
https://work.iceland.is/working/icelands-remote-work-long-term-visa
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NYA INVÅNARE
WHAT: När man flyttar till ett nytt land kan det vara svårt att hitta bostad initialt. Man behöver
komma in i det nya systemet med personnummer, förstå hur man gör för att hyra en bostad
etc. Nya plattformar har dykt upp, som NomadList.com, där städer i världen rankas efter hur
bra de är för digitala nomader. Svenska Nomader är en annan sådan plattform, där digitala
nomader från Sverige kan fråga varandra om råd, men också kan hitta listor över platser runt
om i världen där de enkelt kan bo och arbeta.
Medan många coliving-boenden omfattar någon form av paketerbjudande (en sammanslagen avgift som täcker många olika tjänster, som ett ”plug and play”-koncept), har vissa utrymmen utvecklats för att möta behoven hos människor som nyligen har anlänt i ett helt nytt
land. Flatmates är en startup i Paris som fokuserar på att erbjuda boende för nyanlända. I
deras tjänst väljer individen utifrån olika preferenser som sedan används till att gruppera in
människor i boende exempelvis om de vill bo tillsammans med personer i samma kön eller
vad deras intressen är. De erbjuder prisvärda coliving-boenden som är snabbare och lättare
att komma åt än att hyra en egen lägenhet.
SO WHAT: I länder eller regioner dit människor flyttar av livsstilsskäl, kan det vara otroligt
svårt att hitta bostad innan man har fått ett jobb. Detsamma gäller för distansarbetare som
anländer till ett land bara för upplevelsen, men som arbetar någon annanstans ifrån. Att etablera sig kan ta ett tag, vilket öppnar upp för en marknad som erbjuder enkla, lättillgängliga,
fullt möblerat boenden med en inkluderande kultur och community så att nyanlända kan
dela erfarenheter och snabbt etablera sig i en stad, börja nätverka eller få vänner. Personer
som vill flytta till Sverige kan till exempel ha svårt att hitta ett boende innan de har ett personnummer. Ett coliving-boende som tillgodoser denna demografiska grupp skulle definitivt
locka både nomader och hjälpa nyanlända att komma in i sin nya bostadsort.

https://sifted.eu/articles/coliving-startups-europe/
https://svenskanomader.se/workation/
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VAD BOENDE VILL HA
WHAT: IKEAs designlabb Space10 drev ett forskningsprojekt under namnet ”one shared house” där man undersökte vad respondenterna skulle önska sig av ett hållbart delat boende i framtiden. De undersökte mer
än 14 000 personer i 147 länder och kom fram till följande slutsatser:
• Människor vill inte dela badrum eller sovrum (3 % respektive 0 % av de tillfrågade skulle kunna tänka sig att
dela dessa), men de delar gärna kök, arbetsytor, trädgårdar och internet. 67 % vill ha tydliga gränser mellan
gemensamma och privata utrymmen.
• De skulle föredra att bo med ensamstående kvinnor och barnlösa par, för att undvika små barn och tonåringar. Sekretess angavs som det största bekymret för respondenter under 65, de över 65 såg konflikter
och oreda som största orosmoment.
• 47% av respondenterna ville dela gemensamma utrymmen med 4-10 andra. Coliving-koncept i stora städer, som WeWork, Colive eller lägenhetshotell, kan ofta vara lika isolerande som att bo ensam, om inte
aktivt socialt utbyte stimuleras. Anledningen till varför man skulle vilja dela boende är främst viljan att vara
social (39 % av de tillfrågade såg detta som den största nyttan, följt av 20% som angav kostnadsbesparingar som den största fördelen).
Andra resultat av studien tydde också på att människor vill leva med diversifierade grupper, för att vidga sina
kunskapshorisonter bortom de bubblor de befinner sig i med arbete eller fritidsintressen. 70% skulle betala
extra för tjänster kopplade till hushållsarbete. Personer i den här typen av långsiktigt delat boende vill primärt ha möblerade gemensamma utrymmen, med möjlighet att själva möblera sina egna rum. 70% av de tillfrågade svarade att de skulle vilja resa om deras community kunde erbjuda boende i andra delar av världen.
SO WHAT: De flesta coliving-boenden har ett stort antal hyresgäster, ibland upp mot 500. De boende har ofta
liknande bakgrund och de egna rummen är ofta möblerade. Space10s undersökning visar att det är viktigt
att fråga potentiella hyresgäster vad de värderar högst, för att kunna utveckla de bästa coliving-koncepten
för att möta målgruppens behov. Digitala nomader, till exempel, föredrar hellre ett möblerat rum, medan
de som vill bo långsiktigt i ett coliving-boende har andra behov. På samma sätt är communityts storlek och
konflikthantering viktiga aspekter att ta med i utvecklingen av nya koncept. Att bygga ett boende för en viss
demografi kräver att man känner till deras behov och önskemål, för att säkerställa att erbjudandet är relevant. Om människor som flyttar till ett nytt område vill bygga relationer och vara en del av ett community bör
exempelvis antalet hyresgäster inte vara för högt.

https://space10.com/is-shared-living-a-new-luxury/
https://www.multifamilyexecutive.com/property-management/apartment-trends/what-todays-residents-want-from-coliving-spaces_c
http://onesharedhouse2030.com/results/
https://space10.com/welcome-to-one-shared-house-2030-this-is-how-you-designed-it/
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BORTGLÖMDA MÅLGRUPPER
WHAT: Coliving-koncept kan vara ganska olika i sina erbjudanden, och riktar sig ofta mot individer inom en specifik ålder och socioekonomisk profil. Det förknippas ofta med frilansande
millenials och digitala nomader, vilket lämnar utrymme på marknaden för utveckling av koncept som riktar sig till andra demografiska målgrupper.
Rapporten som nämns i den föregående signalen omfattar i huvudsak den stereotypa målgruppen när det kommer till utveckling av coliving-koncept: unga yrkesverksamma, som bor
ensamma eller som ett par. Men det finns även intresse för coliving från många andra demografier. En artikel från 2021 om framtida trender belyser de bortglömda målgrupperna som
även de är intresserade av coliving: babyboomers, samkönade familjer, generationsboende,
låginkomsttagare, acceleratorprogram för startups och företagsanställda.
Under coliving-konferensen “Coliving in 2030” i Amsterdam 2021 diskuterades också hur nya
modeller för boende behöver utvecklas för att möta behoven hos grupper som även de är
drabbade av ensamhet och överprisade boenden, men som idag inte omfattas av målgrupper
för coliving. Hybridisering (att blanda hyresgäster från olika åldersgrupper) bör bli mer etablerat och istället forma communities utifrån intressen och gemensamma behov, snarare än
ålderskategorier.
SO WHAT: Det finns stor marknadspotential för att utveckla tjänster riktade mot nya målgrupper. De kan ha olika behov när det gäller design och tilläggstjänster, men en enkel förändring
av demografisk inriktning kan ha en stor påverkan och lyfts fram som en av de starkaste trenderna för framtidens coliving. Att förstå behoven hos människor som är intresserade av att
komma till eller bo i en viss stad eller region kan skapa nya typer av coliving-koncept som drar
nytta av förbisedda målgrupper och ökar chansen att differentiera sig.

https://www.spatial-experience.com/spx-lab-article/coliving-in-2030-future-trends-in-shared-living-key-highlights
https://medium.com/coliv/2021-trends-changes-and-expectations-in-the-coliving-industry-8e0b6a0b0371
https://coliving.guide/community
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NYA UTVECKLINGSMÖNSTER
Som nämnts tidigare i rapporten så drivs coliving-trenden till stor del av ett växande intresse kring att
leva mer hållbart och att bli del av ett sammanhang. Vi börjar se framväxande nya teknologier som
möjliggör för fastighetsägare och coliving-aktörer att skala upp lösningar och coliving-koncept samt
även flexibla designlösningar som stimulerar community-byggande och enkelt kan ändras utifrån
hyresgästens specifika behov. Användningen av ny teknologi, inom exempelvis Proptech, och nyskapande designlösningar är också avgörande för att minska CO2-utsläppen och uppmuntra till
hållbara beteenden (t ex återvinning eller delningstjänster). Hållbart boende är både en möjlighet
och en förutsättning för att skala coliving i framtiden.
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PROPTECH
WHAT: Proptech, som omfattar nya tekniklösningar inom fastighetsbranschen, gör det möjligt för hyresvärdar och fastighetsägare att hantera en fastighet och allt runt omkring, digitalt.
Tekniken har blivit en viktig del i utvecklingen av coliving och det “space management” som
behövs. Investeringar i nya Proptech-företag ser en stor ökning och riskkapitalister och andra
investerare investerade 9,5 miljarder dollar i Proptech från januari fram till mitten av november 2021. Detta är den högsta nivån av investeringar någonsin inom Proptech, och slog det
tidigare rekordet på 9 miljarder dollar som investerades i sektorn för hela 2019.
Användningen av Proptech möjliggör inte bara automatiserade processer för fastighetsägaren och förvaltaren utan bidrar också till att skapa bättre relationer mellan de boende, såväl
som mellan ägarna och de boende. Det används för att optimera beläggning, för logistik och
kommunikation, men kan även användas som underlag till forskning och optimering av coliving/coworking-utrymmen. Företag som Zoku och The Student Hotel satsar på sensorer för
att förstå hur utrymmen bättre kan användas, t ex. hur förhållandet mellan egna och gemensamma utrymmen ska vara. Teknik kan också användas för att underlätta bokning, hantering
av tillträde, planering av event och aktiviteter, kameraövervakning och communitybyggande.
SO WHAT: En ökad medial diskussion kring användningen av Proptech för coliving-aktörer
tillsammans med ökade investeringar tyder på att kommersiella coliving-koncept kommer
att fortsätta växa. Coliving-konferensen i Amsterdam 2021 lyfte fram detta som en av nyckelfaktorerna som aktörer inom branschen bör investera i för att skapa 2030 års coliving-lösningar. Den fortsatta utvecklingen av Proptech gör också skapandet och förvaltningen av coliving-faciliteter lättare, vilket kan bidra till en fortsatt ökning av antalet nya coliving-boenden.
Coliving-aktören Common är ett exempel på aktörer som utvecklar egna Proptech-lösningar,
vilket kan komma att bli allt vanligare i framtiden.

https://www.spatial-experience.com/spx-lab-article/coliving-in-2030-future-trends-in-shared-living-key-highlights
https://www.wsj.com/articles/proptech-fundraising-soars-to-record-highs-in-2021-11637672400
https://www.unissu.com/proptech-resources/5-must-have-technologies-for-co-living-operators
https://www.common.com/blog/2019/06/what-is-proptech-and-why-companies-are-developing-it/
https://coliving.pressbooks.com/chapter/the-role-of-technology-in-the-co-living-movement/
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INREDNINGSDESIGN
WHAT: När man inleder utvecklingen av ett coliving-boende är inredning en extremt viktig del att tänka
på för att inkludera den sociala aspekten och underlätta för communitybyggande. Respondenter i Space
10s studie om framtidens delade bostäder angav att de trodde att designers, och inte arkitekter, skulle
vara bäst lämpade för att skapa lösningar för delat boende. Utformningen av ett utrymme måste matcha
dess syfte och på ett tydligt sätt indikera vilka områden som är gemensamma och vilka som är privata,
samt uppmuntra till spontan social interaktion mellan hyresgästerna. Designen av ett coliving-boende
är också en viktig och integrerad del utifrån ett hållbarhetsperspektiv - flexibla, modulära och yteffektiva
lösningar lyfts upp som mest väsentliga för att optimera användning av utrymmen. Flexibla och modulära
utrymmen kommer också bättre kunna anpassa till både individuella behov, men även till mer hållbara
produktionslösningar med mindre materialspill.
Forskning som gjorts på befintliga coliving-boenden har funnit att design för mångsidig användning, skapande av möjligheter för informella möten och integrering av hållbarhetsfrågor var kritiska delar i utvecklingen och att detta i slutändan ökar mellanmänskliga band samt individuellt och kollektivt välbefinnande.
Specifikt utformade rum eller möbler för olika syften kan ha stor inverkan på nyttjandet av ett utrymme.
I en studie gjord av KTH, där man i ett live in lab nära följde hyresgäster i ett coliving-boende blev en av
slutsatserna att förutbestämda regler skapar struktur och ordning och var väldigt uppskattat bland de
boende. Även om dessa justerades utifrån vad hyresgästerna gemensamt upplevde att de hade behov av,
var ändå grunden något som alla ansåg var nödvändigt och man upplevdes som nöjdare med situationen.
SO WHAT: Coliving-boenden utvecklas och designas för att vara framtidssäkra, hållbara och samhällsbyggande. Liknande forskning sker inom både coliving och coworking - och nu kan de två också kombineras:
idén om interaktion mellan olika människor, kreativitet och inspiration är ofta fundamentala värderingar
för båda dessa. Att diskutera design och huruvida ett utrymme ska utformas för eller av de boende, eller
både och, är ett hett ämne för tillfället och bör beaktas vid etablering av nya coliving-koncept.

https://www.energy.kth.se/sv/nyheter/climate-footprint-can-be-cut-by-half-with-co-living-1.1029463
https://coliving.pressbooks.com/chapter/space/
https://www.spatial-experience.com/spx-lab-article/coliving-in-2030-future-trends-in-shared-living-key-highlights
https://www.cushmanwakefield.com/en/insights/the-edge/creating-spaces-for-everyone
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HÅLLBARHET
WHAT: Trenden kring coliving har till mångt och mycket vuxit fram ur en stark motivation och önskan från människor att gå över till ett mer hållbart boende. De flesta
coliving-utrymmen har ett stort fokus på att erbjuda hållbara tjänster genom t ex energilösningar med solpaneler, gemensamma måltider med minskat svinn, bildelning, att
endast erbjuda lokalproducerad mat eller tillsammansodling. Coliving har också vuxit
fram ur det ökande intresset för delningsekonomin, att optimera användning av resurser och utrymmen, vilket skapar goda förutsättningar för ett miljövänligt boende samt
möjliggör för hållbara ekonomiska val.
I KTHs Live in lab-studie visade utfallet att koldioxidutsläppen kan minskas med upp till
30% om man istället för enrumslägenheter erbjuder coliving-utrymmen med delade
kök och andra gemensamma ytor.
SO WHAT: Med stigande huspriser och klimatoro ter sig coliving som den logiska lösningen för dem som vill bo prisvärt och hållbart, särskilt i mer urbana områden. Coliving argumenteras som ett viktigt steg för att minska koldioxidutsläpp i städer. Det
finns både sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsvinster med coliving, vilket vittnar om att det är en framtidssäker bransch att räkna med.

https://medium.com/coliv/2021-trends-changes-and-expectations-in-the-coliving-industry-8e0b6a0b0371
https://www.energy.kth.se/sv/nyheter/climate-footprint-can-be-cut-by-half-with-co-living-1.1029463
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/1468-2427.12009
https://www.spatial-experience.com/spx-lab-article/coliving-in-2030-future-trends-in-shared-living-key-highlights
https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp
https://www.consciouscoliving.com/2021/01/31/coliving-2021/
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