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Sammanfattning 

Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen 

frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna på de lokala 

arbetsmarknaderna i Stockholm-Solna, Göteborg respektive Malmö-

Lund hur bostadsbristen påverkar möjligheterna till rekrytering av per-

sonal.  

 

På frågan om hur bostadsbristen påverkar möjligheterna till rekrytering 

svarade två procent att den försvårar i mycket hög grad, 17 procent att 

den försvårar i hög grad, 49 procent att den försvårar i mindre grad och 

31 procent att den inte försvårar alls. Sju av tio uppger därmed att bo-

stadsbristen försvårar möjligheterna att rekrytera i någon grad. 

 

På frågan om vilket som är det största hindret för rekrytering av perso-

nal svarade 77 procent Brist på personer med rätt utbildning. Nio pro-

cent svarade Löneläget på orten och sex procent svarade Bostadsbris-

ten. På frågan om vad som utgjorde det näst största hindret dominerades 

svaren av alternativet Löneläget på orten (51 procent) och på frågan om 

det tredje största hindret rankades Bostadsbristen högst (23 procent).  
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Bakgrund 

Både Tillväxtanalys, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Han-

delskammare, Fastighetsägarna, Företagarna, Statens bostadskredit-

nämnd och Hyresgästföreningen har tidigare – med olika utgångspunk-

ter och slutsatser – framhållit sambandet mellan bostadsmarknadens 

funktionssätt, arbetskraftens rörlighet och tillväxten.  

 

Tillväxtanalys lyfter fram att bostadsbristen utgör ett hinder för rörlig-

heten på arbetsmarknaden1 och Länsstyrelsen i Stockholms län konsta-

terar att bostadsbristen utgör ett hinder för regionens tillväxt.2 Stock-

holms Handelskammare och Fastighetsägarna har kommit fram till att 

bostadsbristen kostar Stockholmsregionen 250 miljarder kronor i utebli-

ven tillväxt fram till 2030.3 Företagarna menar att det, för att Stockholm 

ska kunna utvecklas, behövs tillgång till personer med lägre och medel-

hög utbildning. För att det ska vara möjligt måste det först finnas bostä-

der som dessa personer kan bosätta sig i.4 

 

Statens bostadskreditnämnd konstaterar att väl fungerande bostads-

marknader är en förutsättning för den rörlighet på arbetsmarknaden som 

en dynamisk ekonomi kräver och att de som bor i hyresrätt mer rörliga 

än de som äger sitt boende.5 Hyresgästföreningen har tidigare låtit göra 

en undersökning av bostadens betydelse för rörligheten på arbetsmark-

naden som kom fram till att den som är arbetslös och hyr sin bostad är 

mer benägen att flytta till en annan ort än den som är arbetslös och äger 

sin bostad.6 

 

Men vad säger de som har det operativa ansvaret för att rekrytera perso-

nal om bostadsbristen? Anser de att den hindrar deras arbete med att 

hitta rätt personer att anställa och därmed bidra till att organisationerna 

utvecklas? Hyresgästföreningen har, med hjälp av undersökningsföreta-

get SKOP, frågat ansvariga personalrekryterare på 150 stora arbetsplat-

ser i Stockholms- Göteborgs- och Malmö-Lund-området.  

Urval och undersökningsmetod 

Undersökningsföretaget SKOP har under mars månad 2012 kontaktat 

rekryteringsansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna på de lo-

kala arbetsmarknaderna i Stockholm-Solna, Göteborg respektive 

Malmö-Lund. Totalt har 150 personer fått svara på frågor.  

                                                   
1 Boverket: Rapport 2011:26 
2 Länsstyrelsen i Stockholms län: Rapport 2011:21 
3 Dagens Industri, 2011-08-11 (Debattartikel) 
4 Företagarna: Goda tider kan bli bättre, 2007 
5 Statens Bostadskreditnämnd: Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens 

rörlighet och tillväxt, 2008 
6 Branden, Maria: Bostadens betydelse för rörligheten på arbetsmarknaden, 2008 
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Lokala arbetsmarknader definieras av SCB och bygger på statistik om 

arbetspendling. I 2010 års indelning ingår i Stockholm-Solnas lokala 

arbetsmarknad 36 kommuner. I Göteborgs lokala arbetsmarknad ingår 

18 kommuner och i Malmö-Lunds lokala arbetsmarknad ingår 28 kom-

muner. För vidare information om lokala arbetsmarknader, se SCB:s 

hemsida.7 Att dessa lokala arbetsmarknader valts ut beror på att bo-

stadsbristen där är etablerad inte bara i de regionala centralkommunerna 

utan också i kranskommunerna. Av de 36 kommuner som ingår i Stock-

holm-Solnas lokala arbetsmarknad uppgav 29, i Boverkets årliga bo-

stadsmarknadsenkät 2011, att bostadsbrist råder. Av de 18 kommuner 

som ingår i Göteborgs lokala arbetsmarknad uppgav 16 att bostadsbrist 

råder, och av de 28 kommuner som ingår i Malmö-Lunds lokala arbets-

marknad svarade 21 samma sak.8 Om det är någonstans som bostads-

bristen kan ha en negativ påverkan, inte bara ur ett socialt perspektiv 

utan också ur ett ekonomiskt tillväxtperspektiv, bör det vara framför allt 

i dessa regioner.  

 

Inom respektive lokala arbetsmarknad har de 100 arbetsplatser som har 

störst antal anställda valts ut. Att det är arbetsplatser som valts innebär 

att arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor finns med i urva-

let. Det innebär också att ingen hänsyn tas till hur många anställda en 

organisation har totalt i landet, utan bara på den aktuella arbetsplatsen. 

Förteckningen över arbetsplatserna har tagits fram av SCB:s företagsre-

gister. 

 

I Stockholm-Solna har den största av de aktuella arbetsställena mellan 

5 000 och 9 999 anställda och den minsta mellan 500 och 999 anställda; 

i Göteborg har det största arbetsstället över 10 000 anställda och det 

minsta mellan 200 och 499 anställda; i Malmö-Lund har det största ar-

betsstället mellan 5 000 och 9 999 anställda och det minsta mellan 200 

och 499 anställda.  

 

Att välja de största arbetsställena i en undersökning som denna är inte 

självklart. Att de är stora innebär att de sannolikt har ett kontinuerligt 

rekryteringsbehov, men det innebär också att de kan ha möjligheter att 

erbjuda till exempel personalbostäder, vilket naturligtvis undanröjer 

bostadsbristens eventuella negativa effekter på deras möjligheter att 

rekrytera. Det är inte heller givet att stora arbetsgivare, totalt sett, står 

för den största relativa utvecklingen. Anledningen till att denna under-

sökning ändå fokuserat på stora arbetsgivare är att de kan antas ha en 

utvecklad personalfunktion som ansvarar för och därmed har kunskap 

om rekryteringsläget.  

                                                   
7 http://www.scb.se/Pages/Standard____161699.aspx 
8 Boverket: Bostadsmarknaden 2011-2012 
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Resultat 

Vilket är det största hindret för rekrytering av personal i 

storstadsregionerna? 

Ansvariga personarekryterare fick rangordna vilket av fem förutbe-

stämda alternativ som var det största, näst största och tredje största hind-

ret för deras möjligheter att rekrytera personal.  

 

En övervägande majoritet, 77 procent, svarade att bristen på personer 

med rätt utbildning var det största hindret. Nio procent svarade att löne-

läget på orten som utgjorde det största hindret och sex procent svarade 

att bostadsbristen utgjorde det största hindret. Som näst största hinder 

rangordnades löneläget på orten av 51 procent, bostadsbristen av 17 

procent och brist på personer med rätt utbildning av sju procent. 23 pro-

cent ansåg att bostadsbristen utgjorde det tredje största hindret, nio pro-

cent rangordnade löneläget på tredje plats och en procent svarade att 

brist på personer med rätt utbildning utgjorde det tredje största hindret.   

Diagram 1. Vilket är det största hindret för din arbetsplats när det  

gäller att rekrytera personal/medarbetare? 

 
 

Studerar man enbart bostadsbristen kan man se att det finns en skillnad 

mellan hur den betraktas på de tre olika lokala arbetsmarknaderna. Sex 

procent av de svarande på samtliga lokala arbetsmarknader uppgav att 

bostadsbristen är det största hindret. Av de svarande i Stockholm-Solna 

uppgav 52 procent att den utgör det andra eller tredje största hindret. 

Motsvarande andel i Göteborg och Malmö-Lund är bara 40 respektive 

30 procent.  
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Diagram 2. Vilket hinder utgör bostadsbristen när det gäller att rekry-

tera personal/medarbetare? 

 

Hur påverkar bostadsbristen möjligheterna till rekrytering? 

Ansvariga personarekryterare fick svara på i vilken utsträckning bo-

stadsbristen påverkade deras möjligheter att rekrytera lämplig personal.  

Två procent angav att bostadsbristen försvårar i mycket hög grad, 17 

procent att den försvårar i hög grad, 49 procent att den försvårar i 

mindre grad och 31 procent att den inte försvårar alls.  

Diagram 3. Hur påverkar bostadsbristen möjligheterna för din arbets-

plats att rekrytera lämplig personal? 

 
 

De skillnader som tidigare syntes mellan olika lokala arbetsmarknader 

syns även här. Stockholm-Solna är den arbetsmarknad där störst andel, 

28 procent, uppgav att bostadsbristen i mycket hög eller hög grad för-

svårar möjligheterna till rekrytering. Motsvarande andel i både Göte-

borg och Malmö-Lund är14 procent.  Där är det också betydligt större 
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andel, 30 respektive 44 procent, som svarar att bostadsbristen inte alls 

försvårar rekryteringsarbetet.  

Diagram 4. Hur påverkar bostadsbristen möjligheterna för din arbets-

plats att rekrytera lämplig personal? Redovisning per lokal arbets-

marknad 

 

Slutsatser 

Stockholm, Göteborg och Malmö utgör kärnorna i tre attraktiva regioner 

där folkmängderna kontinuerligt ökar. En del i regionernas attraktions-

kraft är att där finns arbeten och möjligheter att utvecklas; ett mindre 

attraktivt drag som de tre storstadsregionerna har gemensamt är att där 

är svårt att hitta någonstans att bo. Av de tillfrågade rekryteringsansva-

riga på hälften av de största arbetsplatserna i Stockholm-Solna, Göte-

borg och Malmö-Lund uppger en femtedel, 19 procent, att bostadsbris-

ten i hög grad eller mycket hög grad försvårar möjligheterna till rekryte-

ring och hälften, 49 procent uppger att den försvårar i mindre grad. Sju 

av tio anser därmed att bostadsbristen försvårar möjligheterna till rekry-

tering i någon grad.  

 

Att företag och organisationer växer och utvecklas leder till att städer 

och samhällen växer och utvecklas. En anställnings attraktionskraft lig-

ger inte bara i omständigheten som arbetsgivaren själv kan råda över. 

De arbetsgivare som fått svara på frågor i denna undersökning vittnar 

om att det största hindret för rekrytering utgörs av bristen på personer 

med rätt utbildning, men även bristen på bostäder spelar roll. Sex pro-

cent anser att bostadsbristen är det största hindret för rekrytering. En 

fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för rörlighet på arbets-

marknaden. Det är ett problem som arbetsgivare inte borde behöva oroa 

sig över.   
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Bilaga: Frågeformulär 

 

1. Om du jämför med det var för fem/tio år sedan.  

Är det nu lättare att få tag i lämplig arbetskraft? Eller är det ingen 

skillnad? 

Lättare 

Ingen skillnad 

Svårare 

 

2. Vilket av följande är det största hindret för ditt arbetsställe när 

det gäller att rekrytera personal/medarbetare? 

a) Brist på personer med rätt utbildning 

b) Löneläget på orten 

c) Bostadsbristen 

d) Brist på social/kommunal service 

e) Brist på kultur, nöjen och fritidsaktiviteter 

 

3. Vilket är det näst största hindret för ditt arbetsställe när det gäl-

ler att rekrytera personal/medarbetare? 

a) Brist på personer med rätt utbildning 

b) Löneläget på orten 

c) Bostadsbristen 

d) Brist på social/kommunal service 

e) Brist på kultur, nöjen och fritidsaktiviteter 

 

4. Vilket är det tredje största hindret för ditt arbetsställe när det 

gäller att rekrytera personal/medarbetare? 

a) Brist på personer med rätt utbildning 

b) Löneläget på orten 

c) Bostadsbristen 

d) Brist på social/kommunal service 

e) Brist på kultur, nöjen och fritidsaktiviteter 

 

5. Hur påverkar bostadsbristen möjligheterna för ditt arbetsställe 

att rekrytera lämplig personal? 

Försvårar i mycket hög grad 

Försvårar i hög grad 

Försvårar i mindre grad 

Försvårar inte alls 

 

 

 


