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Bostadsbristen hotar företagens kom-
petensförsörjning. Den bistra verklig-
heten är att personer som företagen 
vill anställa och som är beredda att 
flytta hit, helt enkelt inte har någon-
stans att bo. 

I den här rapporten visar vi att 
läget har blivit akut. Vi har frågat 
600 företag med mellan 5 och 200 
anställda. Drygt hälften, 51 procent, 
svarar att bostadsbristen försämrar 
möjligheterna för företag i Stockholm 
att rekrytera.

För att komplettera den här bilden 
har vi också djupintervjuat ett antal 
företag som berättar om proble-
met utifrån sin horisont. Här finns 
tech-bolag på stark tillväxt som 
förlorar stjärnkandidater som väljer 
att flytta till andra städer där det går 
att få tag på hyreskontrakt. Här finns 
också spelbolag som skulle växa mer 

BRISTEN PÅ  
BOSTÄDER ÄR 
AKUT FÖR  
FÖRETAGEN
DRYGT HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I VÅR UNDERSÖKNING ANSER ATT 

BOSTADSBRISTEN FÖRSÄMRAR MÖJLIGHETERNA ATT REKRYTERA  

KOMPETENT PERSONAL.

Foto: Björn Leijon
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Stockholm är en dynamisk plats för både människor och företag. En plats där man vill stanna och växa. Men ökade problem på bostadsmarknaden kan i 
värsta fall leda till att företag flyttar någon annanstans. 

i Stockholm om bostadssituationen 
varit bättre och hotellkoncerner 
som står inför den svåra uppgiften 
att anställa kockar som har boende 
med rimligt pendlingsavstånd till 
Stockholms innerstad.

De som vi har talat med tycker att 
Stockholm är en dynamisk plats 
för både människor och företag. 
De jämför Stockholm med platser 
som Silicon Valley och London. En 
plats där man vill stanna och växa. 
Samtidigt vittnar många om att det 
finns en smärtgräns. Ökade problem 
på bostadsmarknaden kan i värsta 
fall leda till beslut om att flytta och 
utveckla företaget någon annanstans. 

Trots att Stockholms län är en av 
Europas snabbast växande huvud-
stadsregioner med en befolknings- 
ökning på cirka 35 000 personer 
varje år är kompetensförsörjning en 

stor utmaning för näringslivet. Flera 
beräkningar visar att bristen på hög-
utbildad arbetskraft kommer att bli 
betydande om tio–femton år. Inom 
vissa yrkeskategorier är bristen stor 
redan i dag. Naturligtvis är det här 
en komplex fråga som inte bara kan 
kopplas till hur bostadssituationen i 
Stockholm ser ut. Däremot är det ett 
konstaterat faktum att utan bostad 
blir det svårt att ta ett arbete, hur 
attraktiv staden än är i övrigt. 

I den här rapporten tittar vi därför 
delvis på Stockholm med interna-
tionella glasögon. Redan i dag är de 
innovativa teknikföretagen starkt 
beroende av att kunna rekrytera per-
soner från utlandet. Att Stockholm 
sänder ut signaler som avskräcker 
efterfrågad och till och med verksam-
hetskritisk arbetskraft från att överhu-
vudtaget söka sig hit kan komma att 
stå oss dyrt. 

För att lindra bostadsbristen måste 
det till lösningar på både kort och 
lång sikt. Den politiska debatten har 
länge präglats av en övertro på att 
det går att bygga bort bostadsbristen. 
Naturligtvis är nyproduktion viktig 
och det är välkommet att byggtakten 
har ökat de senaste två åren. Men 
den stora bristen beror i första hand 
på den dåliga rörligheten och det in- 
effektiva utnyttjandet av det befintliga 
beståndet. Det är också här många av 
de lösningar som vi föreslår finns.

MARIA RANKKA,  
Vd, Stockholms Handelskammare
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Det går inte att 
bygga bort  
bostadsbristen 
Stockholms bostadssituation är i en 
akut kris. Vi har påtalat det förut och 
vi gör det igen. Företagen vill anstäl-
la, men det finns helt enkelt inga 
bostäder. Det hämmar Stockholms 
tillväxt och företagens problem bör 
tas på största allvar.

Hur har det blivit så här? Ett skäl 
är en låg rörlighet i det hyrda och 
ägda beståndet. Decennier av alltför 
lågt byggande har tillsammans med 
länets snabba befolkningsökning ska-
pat ett stort underskott på bostäder.

Bostadsfrågan borde ligga mycket 
högre upp på den politiska agendan. 

Sverige har haft en låg produk-
tion av nya bostäder sedan början av 
1990-talet. Det beror på allt från brist 
på finansiering och ekonomiska incita- 

ment till krångel i regelverk, långa 
planprocesser och överklagande-
processer. Även om bristen på nya 
bostäder är en del av förklaringen 
till dagens bostadssituation, är det 
viktigt att komma ihåg att den årliga 
nybyggnationen i dag utgör mindre 
än en procent av hela bostadsbestån-
det. Dessutom måste produktionsti-
derna vägas in. 

I dag tar det i genomsnitt sju år för 
ett bostadshus att stå klart, från mark- 
anvisning till uppförande. Därför 
måste en fungerande reform för en 
bättre bostadsmarknad innefatta 
åtgärder för ökad rörlighet inom 
det existerande bostadsbeståndet. 
Det går inte att bygga bort dagens 
bostadsbrist.

Bostadsbyggandet i Stockholm har under det senaste kvartsseklet 

inte lyckats hålla jämna steg med befolkningsökningen. Sedan 1990 

har det byggts 144 000 färre bostäder än vad som skulle ha behövts 

för att försörja den befolkning som tillkommit sedan dess. Stock-

holms län växer med 35 000 personer per år. Varje ny invånare är 

inte i behov av en egen bostad men en befolkningsökning på tio 

personer kräver sex nya lägenheter. Under 2014 färdigställdes  

9 050 bostäder i länet. Även om bostadsbyggandet har vänt uppåt 

de senaste åren är det ändå inte uppe i tillräckligt höga nivåer för att 

vi ska kunna bygga bort bostadsbristen.

Foto: Björn Leijon
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Tillgången till bostäder i Stockholm 
är ingen isolerad fråga. Att männ-
iskor ska kunna få tag på bra och 
stabilt boende utgör grunden för 
att Stockholm ska kunna locka till 
sig och behålla den arbetskraft som 
behövs för att skapa dynamik, kapital 
och innovationskraft. 

De företag som vi har intervjuat i 
den här rapporten pekar ut den illa 
fungerande hyresbostadsmarknaden 
som grundproblemet. Stockholm är 
nästan den enda staden i Europa där 
det inte går att, på laglig väg, få tag 
på ett hyreskontrakt utan att ha flera 

år i bostadskö bakom sig. Den här 
dysfunktionaliteten gör att de 
flesta som vill flytta hit 
för att studera eller 
arbeta, och inte vill 
eller kan köpa sig 
en bostad, får vän-
da sig till andra-
handsmarknaden. 

Företagen är 
långt ifrån ensam-
ma i sin kritik av 
hur hyresmarknaden 
fungerar. Flera inhem-
ska och utländska bedömare har 

lyft fram hyresbostadsmarknadens 
brister som inte bara ett samhälls-
problem i sig, utan också ett hot mot 
Sveriges ekonomiska stabilitet och 
tillväxtmöjligheter. 

Här finns bland annat EU- 
kommissionen, IMF, OECD, 
Världsbanken, Boverket, Hyresbo-
stadsutredningen, Göran Perssons 
Nybyggarkommission, LO, 
Socialdemokraternas forsknings-
kommission, Socialdemokratiska 
ekonomklubbens blogg på ”Vi 

har räknat på det här” på 
Handelshögskolan 

i Stockholm och 
Handelskammarens 
och Fastighetsägarnas 
gemensamma 
Bokriskommitté* 
med Klas Eklund 
i spetsen. Samtliga 

öppnar upp för 
eller efterfrågar 

reformer av det svenska 
hyressättningssystemet.

Dessa institutioner, organisationer 

DEMOSKOP  har på uppdrag av Stockholms Handelskammare inter-

vjuat 600 företag i Stockholms län med mellan 5 och 200 anställda. 

Undersökningen genomfördes den 22 september–6 oktober 2015. 

Hälften, 51 procent, svarar att bostadsbristen försämrar möjligheterna 

för företag i Stockholm att rekrytera. En av fyra upplever att deras eget 

företags möjligheter försämras. Problemen upplevs störst bland mindre 

och yngre företag. Två av tre av de tillfrågade företagen har under den 

senaste femårsperioden ökat antalet anställda i företaget. 

Öppnar upp för eller efterfrågar reformer 
av hyressättningssystemet: 

Det 
handlar 
om en 

akut kris.

Världsbanken

OECD

IMF

Socialdemokratiska  
ekonomklubbens blogg på 

Handelshögskolan Stockholm

Socialdemokraternas 
forskningskommission

EU- 
kommissionen

LO

Hyresbostadsutredningen

Nybyggar- 
kommissionen

Bokriskommittén 

Boverket
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och debattörer pekar på olika sätt 
ut de negativa konsekvenserna som 
vår hyresreglering har fört med sig. 
Den färskaste kritiken finns att läsa i 
IMF:s senaste utlåtande om Sveriges 
ekonomi från september 2015. 
Hyresregleringen anses ”påtagligt 
ha minskat utbudet av hyresbostäder 
genom att driva på ombildningar och 
minska incitament för nyproduktion”. 
Dessutom menar man att ”inlås-
ningseffekterna av hyresregleringen 
förhindrat ett effektivt utnyttjande 
av det befintliga beståndet”. 

Utöver att hyresregleringen 
har lett till låg nyproduk-
tion, ökat antal ombild-
ningar från hyresrätt till 
bostadsrätt, framför allt 
i Stockholm, och inlås-
ningseffekter i beståndet 
för att människor saknar 
incitament att flytta, har den inte 
heller motverkat segregation. Att 
det sistnämnda kan ledas i bevis är 
särskilt intressant eftersom det var en 
av anledningarna till att regleringen 
infördes. Hyressättningen har byggt 
på att alla ska ha råd att bo i hyres-
rätt, även i attraktiva lägen.

SLÄKT OCH VÄNNER

Tittar man närmare på hur inkom-
sterna ser ut för dagens hyresgäster 
så ser man att regleringen inte har 
uppfyllt sitt syfte. Inkomsterna hos 
dem som bor i hyresrätt i Stockholms 
innerstad är i dag betydligt högre än 
i stadens förorter. I innerstaden bor 
i större utsträckning också infödda 
svenskar. De långa bostadsköerna har 
gjort att andra kanaler såsom kon-
takter via släkt och vänner eller köp 
av förstahandskontrakt på den svarta 

marknaden har blivit viktiga för att 
ta sig runt systemet. Den som inte har 
kontakter eller är villig att bryta mot 
lagen är hänvisad till köerna. På så 

sätt uppstår segregation.
Det är uppenbart att 
hyresregleringen påtag-

ligt begränsar utbudet 
av hyresbostäder. 
För att fler ska få 
tillgång till bostad 
i Stockholm är det 
därför avgörande att 

skapa rörlighet så att 
de befintliga bostäderna 

används bättre. Det är hög 
tid att omreglera det svenska 

hyressättningssystemet. 

Bostadsbristen  
försämrar  
möjligheterna  
att rekrytera
Handelskammaren har 

låtit Demoskop genomföra 
en undersökning bland 600 

företag med 5–200 anställda. 
Den visar att drygt hälften av dem, 

51 procent, anser att bostadsbristen 
försämrar möjligheterna för företag i 
Stockholm att rekrytera kompetens. 
En fjärdedel anser att deras eget 
företags möjligheter har försämrats. 
Det är också tydligt att bostadsbristen 
orsakar större problem för mindre 
företag och företag som har funnits 
färre än 20 år. Att mindre företag är 
överrepresenterade beror sannolikt 
på att många väletablerade större 
aktörer har insett att bostaden måste 

* BOKRISKOMMITTÉN  Stockholms Handelskammare, Västsvenska 

Handelskammaren, Sydsvenska Industri– och Handelskammaren och 

Fastighetsägarna Sverige tillsatte hösten 2013 den fristående Bokris-

kommittén. Kommittén leddes av Klas Eklund och presenterade i juni 

2014 sin slutrapport med konkreta förslag på reformer som kan få den 

svenska bostadsmarknaden att fungera bättre. 

För att komma 
runt långa  

bostadsköer  
använder sig vissa 
av kontakter eller 
den svarta mark-

naden.

51 %
svarar att bostadsbristen försäm-
rar möjligheterna för företag i 
Stockholm att rekrytera kompetens.
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göras till en del av anställnings- 
erbjudandet om de vill kunna locka 
de allra bästa kandidaterna. 

Vår undersökning visar också att 
ett av fem företag har misslyckats 
helt med rekryteringar på grund av 
bostadsbristen. Här är företag, som 
har höga expertiskrav på dem man 
anställer, överrepresenterade. Det här 
bekräftas också i de intervjuer som 
finns redovisade i denna rapport. 

De tvingas lösa 
bostadsfrågan 
själva 
Flera av företagen som vi har inter-
vjuat anser att Stockholm är en fan-
tastisk stad att verka i. Här finns en 
levande tech-community, förutsätt-
ningar att bygga upp en sund intern 
arbetskultur, goda arbetsvillkor som 
många så kallade expats värderar 
högt och ett diversifierat utbud av 
kultur och nöjen. Många talar om 
Stockholm som en liten storstad 
som har lyckats hitta en god balans 
mellan områden som attraherar såväl 
människor som företag. Vår attrakti-
vitet ska därför inte underskattas. 

Gemensamt för företagen är också 
att människorna som de anställer är 
grunden för deras tillväxt. Utan rätt 
matchning i form av de bästa och 
mest lämpade medarbetarna utveck-
las inte företagen på det sätt och i den 
takt som de skulle kunna. Det här gör 
att många, på olika sätt, är involve-
rade i en jakt på bostäder åt dem som 

de vill anställa. 
Snabbväxande aktörer, som 

finansbolaget Klarna och tech-bolag 
som Truecaller och Fyndiq, är tyd-
liga med att personer från utlandet 
som får anställning i Stockholm, så 
kallade expats, möts av en av de mest 
utmanande hyresbostadsmarknader-
na som finns. Dessa företag köper 
så kallade relocation-tjänster för att 
själva slippa jaga bostäder. Trots det 
tvingas de spendera oproportionerligt 
mycket tid på pappersarbete, otaliga 
telefonsamtal, nyckelöverlämningar 
och förhandlingar med hyresvärdar 
för att få allting att fungera smidigt. 
Men problemen slutar inte alltid där, 
varken för företaget eller för den 
anställde. Truecaller vittnar om att 
hela processen inte sällan måste göras 
om efter ett år då många hyreskon-
trakt går ut. Då måste företaget 
återigen aktivt hjälpa sina anställda 
att lösa sin boendesituation, om de 
vill kunna behålla dem i bolaget. Om 
man som Truecaller hjälper närma-
re 20 procent av de anställda med 
boende och dessutom har en ambitiös 
rekryteringsplan för det kommande 

”Vår undersök-
ning visar att ett 
av fem företag 
har misslyckats 

helt med 
rekryteringar  
på grund av 

bostadsbristen.” 

Många talar om Stockholm som en liten storstad som har lyckats hitta en god balans mellan områden som attraherar såväl människor som företag.

Foto: Björn Leijon
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året blir det många vändor att hålla 
reda på. Även flera av de anställda 
uppger att de i perioder måste ägna 
flera timmar om dagen till att söka 
nytt boende.

Sammantaget verkar det i det 
enskilda fallet vara möjligt för de 
något större aktörerna att ordna 
bostäder åt dem man vill anställa. 
Läget är ett annat för mindre företag, 
både startups och andra, precis som 
vår kvantitativa undersökning också 
visar. Startupföretag befinner sig i 
början av sin resa i ett skede där de 
försöker hitta sätt att tjäna pengar på 
sin verksamhet eller sina produkter. 
Att under den tiden tvingas agera 
bostadsförmedlare, gå på visningar 
för lägenheter som hyrs ut i andra 
hand eller köpa upp bostäder för 
att ha någonstans att inkvartera 
sina anställda, är ofta lika orimligt 
som omöjligt. Det är tid och resur-
ser som ska läggas på att utveckla 
kärnverksamheten. 

MATCHA EFTER BEHOV

Men pendeln slår också åt andra 
hållet. Även om det går att ord-
na bostäder åt ett begränsat antal 
anställda blir läget mer ansträngt 
när man kommer upp i större voly-
mer. Då är utbud och snabbhet helt 

grundläggande. Detta understryker 
Deutsche Banks nordiske vd, Jan 
Olsson, när han ser vilka övervä-
ganden bolag ställs inför vid etable-
rings- eller flyttrelaterade beslut. Då 
handlar det ofta om att kunna säkra 
runt hundra lägenheter i attrakti-
va lägen. Jan Olsson är tydlig med 
att större internationella spelare 
som börjar titta på Stockholm som 
etableringsort varken har tid eller 
möjlighet att sätta sig in i det svenska 
systemet med förstahands- respektive 
andrahandskontrakt. Det man vill 
ha är en konkurrensutsatt marknad 
med ett stort utbud så att man enkelt 
kan matcha lägenheter efter behov. 

Alltför stora problem kan i värsta fall 
göra att Stockholm blir bortvalt till 
förmån för andra städer, där bostads-
problemen är mindre. 

Köpa bostadsrätt 
eller hyra i andra 
hand?
Hyresrätten är helt central för en 
stark, välfungerande och flexibel 
arbetsmarknad med god kompetens-
matchning. En person som kommer 
till Stockholm från till exempel 
USA, Indonesien eller Tyskland för 

”Startupföre-
tag befinner 

sig i början av 
sin resa i ett 
skede där de 
försöker hitta 
sätt att tjäna 
pengar på sin 
verksamhet 
eller sina  

produkter.”
Även om det går att ordna 
bostäder åt ett begränsat an-
tal anställda blir läget mer 
ansträngt när man kommer 
upp i större volymer. Då 
är utbud och snabbhet helt 
grundläggande. Detta un-
derstryker Deutsche Banks 
nordiske vd, Jan Olsson. 
(Se intervju på sid 16.)
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att arbeta eller forska i två år vill 
sällan köpa en bostadsrätt eller ett 
hus eftersom sannolikheten är stor att 
man efter några år beger sig vidare. 
Det bekräftar många av de personer 
som vi har intervjuat. Dessutom gör 
dagens prisläge, ett bolånetak med 
krav på 15 procents kontantinsats och 
ett kommande amorteringskrav, att 
steget in på den ägda marknaden inte 
heller blir enkelt. Många får i dag, 
trots fast anställning och relativt hög 
inkomst, stora problem att ta sig över 
bostadströskeln. 

Det alternativ som då kvarstår 
är att hyra en bostad i andra hand. 
Andrahandsmarknaden har fått ett 
ordentligt uppsving i samband med 
att riksdagen i februari 2013 besluta-
de att de som äger bostaden får ta ut 
full kostnadstäckning för både ränte- 
kostnader och avgift. Stockholms 
Handelskammare var pådrivande 
för denna förändring. Effekten av 
lagändringen blev tydlig. Utbudet av 
uthyrningsobjekt ökade i Stockholm 
med 36 procent under 2013 jämfört 
med 2012. Även därefter har utbudet 
fortsatt öka, om än i lugnare takt. 
Trots att andrahandsmarknaden bör 
ses som ett bra och välbehövligt kom-
plement till en förstahandsmarknad 
med rekordlåg rörlighet har fokus i 

debatten varit de höga andrahands-
hyrorna. Detta fick också bostads-
minister Mehmet Kaplan att tillsätta 
en utredning som bland annat skulle 
se över vad den nya lagen haft för 
påverkan på andrahandsmarkna-
den. Utredningen visar att även om 
andrahandshyrorna har gått upp, så 
beror detta inte på lagändringen. 

En trolig anledning till de högre 
hyresnivåerna är att efterfrågan 
fortfarande vida överstiger utbudet.
Det som skulle kunna få Stockholms 
andrahandsmarknad att bli mindre 
”het” är att fler uthyrningsobjekt 
kommer ut. 

Utöver att utbudet har ökat så 
har reformen också gjort en svart 
uthyrningsverksamhet vit. En sådan 
marknad är utan tvekan tryggare 
och mer stabil att ge sig ut på än en 
marknad med svarta hyreskontrakt 
där hyrorna hanteras under bordet. 

Vi kan bli om-
sprungna av  
andra städer
Flera av de företag som vi har talat 
med, som antingen har verksamhet i, 

eller kontakt med, andra marknader 
menar att Stockholms bostadssitu-
ation påtagligt sticker ut. I städer 
som London, Zürich, Düsseldorf, 
Frankfurt, Berlin och New York 
är utbudet av hyresbostäder stort 
och diversifierat. Även i våra gran-
nars huvudstäder Köpenhamn och 
Oslo upplever man att situationen 
är betydligt bättre. I dag är det 
många städer som konkurrerar om 
talang, kapital och innovation. Om 
Stockholm inte svarar upp mot 
utmaningarna så kommer vi att bli 
omsprungna av andra attraktiva 
städer som inte sällan arbetar aktivt 
för att positionera och lyfta fram sina 
styrkor. 

I våra intervjuer med företag 
bekräftas att det i affärskretsar och 
bland unga talanger finns en med-
vetenhet om att bostadssituationen 
i Stockholm är svår. På företaget 
Truecaller vittnar man om personer 
som hoppat av sent i rekryteringspro-
cesser för att istället ta anställning i 
en annan stad där boendesituationen 
ser bättre ut. 

De profiler som tech-bolagen 
främst vill attrahera är snabba med 
att skaffa sig information på inter-
net om hur det är att bo och leva i 
Stockholm. Där finns redan många 
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varningar om bostadssituationen 
som i värsta fall avskräcker unga från 
att överhuvudtaget intressera sig för 
Stockholm som arbetsmarknad. 

Slår mot Stock-
holms tillväxt
Av de 138 nystartade mjukvaruföre-
tag som värderas till över en miljard 
dollar, har 5 sin bas här i Stockholm. 
Det gör att Stockholm mätt per 
capita är världens näst starkaste hubb 
för nya teknikföretag, efter Silicon 
Valley. 

Näringsminister Mikael Damberg 
och Stockholms finansborgarråd 
Karin Wanngård mottog under 
Almedalsveckan 2015 ett startup-
manifest undertecknat av flera tunga 
namn från den svenska startup- 
sektorn. Här pekas bland annat 
bostadsbristen ut som ett stort 
problem som leder till att ”svenska 
startups inte flyttar till Västerås, 
Luleå eller Åmål. De flyttar till 
Berlin, London eller San Francisco.” 

Ministern och finansborgar-
rådet lät efter sommaren gemen-
samt meddela att man vill värna 
startup-scenen i Stockholm och att 
man har som ambition att inte bara 
göra Stockholm till Europas, utan 
hela världens bästa startup-stad. I sitt 
utspel mötte man dock uteslutande 
bostadsproblemet med argument 
om stimulerat och ökat bostadsbyg-
gande, inte alls med några åtgärder 
för ökad rörlighet. Om det här är en 
prioriterad fråga för regeringen och 
Stockholms Stad måste man också 
vidta åtgärder för ett mer effektivt 

utnyttjande av de bostäder som redan 
finns. Bara så kan vi få en mer väl-
fungerande bostadsmarknad.

Om bostadssituationen inte 
förändras riskerar Stockholm att 
bli mindre intressant som startup-
stad. Det kommer att slå hårt mot 
jobben även i den övriga ekono-
min. Innovativa teknikföretag, som 
startupföretag ofta är, har visat sig 
vara särskilt viktiga för tillväxten i en 
kunskapsekonomi. Enrico Moretti, 
ekonomiprofessor vid Berkeley, har 
tillsammans med Per Thulin, forska-
re vid Entreprenörskapsforum, räknat 
ut att ett jobb i ett innovativt tek-
nikbolag skapar totalt tre ytterligare 
jobb i den övriga ekonomin. Ett slag 
mot startupföretag är därför i samma 
sving ett slag mot sysselsättning och 
tillväxt i stort.

NIO HUVUDKONTOR

Bostadssituationen har naturligtvis 
också en påverkan på våra globala 
huvudkontors möjligheter att fortsät-
ta verka och växa med Stockholm 
som bas. I Stockholms finns i dag 
nio huvudkontor för företag i globala 
branscher, det ger en åttonde plats 
bland världens städer. Räknar man 
huvudkontor per capita kommer 
Sverige på fjärde plats i världen. 

Den globaliserade ekonomin syns 
tydligt, av världens 2 000 ledande  
företag har 23 huvudkontor i Stock-
holms län, 3 i övriga Sverige. De här 
aktörerna spelar en direkt roll för 
vår ekonomi men också mer lång-
siktigt för kompetensförsörjning och 
kunskapsutveckling. Stockholm har 
en unik styrkeposition på det här 
området. Vi har därför all anledning  

att skapa en miljö i vilken de trivs och 
vill stanna.

Hyresrätten  
central för  
fungerande  
arbetsmarknad
Av förklarliga skäl varken vill eller 
kan de som vi har intervjuat fördjupa 
sig i bostadsmarknadens strukturella 
problem. De vill att bostadsfrågan 
ska vara en ickefråga så att de kan 
fokusera på sin kärnverksamhet och 
på att attrahera, behålla och utveckla 
sina anställda. 

Alla vi har pratat med landar ändå 
i en gemensam vision. De önskar 
sig en välfungerande och flexibel 
hyresbostadsmarknad med ett stort 
utbud som kan fylla olika behov. Här 
behövs hyreslägenheter till rimliga 
priser i kollektivtrafiknära lägen 
utanför stadens kärna men också 
bostäder nära den entreprenöriella 
miljön i innerstaden. Förutom att 
man vill se en marknad där det går 
snabbt att få tag på hyreskontrakt 
är man också angelägen om att det 
hyrda boendet kan göras mer stabilt 
och tryggt. 

Dessutom finns en önskan om 
hyresrätter som är öronmärkta och 
riktade till företag. Det skulle möjlig-
göra för företagen att säkra upp ett 
större antal boenden och slippa gå 
genom privatpersoner som mellanhän-
der. Boendehubbar för anställda inom 
tech-bolag är något som lyfts fram. 

”Av världens 2 000 ledande företag har 23  
huvudkontor i Stockholms län, 3 i övriga Sve-
rige. De här aktörerna spelar en direkt roll för 
vår ekonomi men också mer långsiktigt för 
kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.”
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”Ett jobb i ett innovativt teknikbolag skapar  
tre ytterligare jobb i den övriga ekonomin. Ett 
slag mot startupföretag är därför i samma sving 
ett slag mot sysselsättning och tillväxt i stort.”
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Även om listan kan göras lång med aktörer 
som pekar på att något måste göras för att få 
till en bättre fungerande hyresmarknad, så är 
det ändå exempel från verkligheten som  
utgör de starkaste skälen till att förändring 
behövs. 

Bostadsfrågan är en komplex väv av sak-
politiska områden som skatter, finanspolitik 

och arbetsmarknadspolitik. Hela bostads-
marknaden, den hyrda och den ägda, hänger 
ihop. Det gör att förändringar i en del av 
systemet kan ge svåröverskådliga konsekven-
ser i en annan. Just därför måste politiken ta 
sitt ansvar och genom en blocköverskridan-
de överenskommelse ta ett helhetsgrepp om 
bostadsfrågorna.

      Dags för  

förändring!a
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Omreglera hyressättningssystemet  
enligt den modell som Bokriskommittén 
har presenterat: 

• Anpassa hyrorna stegvis, med maximala höjningar på 

fem procent om året. 

• Genomför omregleringen under en övergångsperiod på 

minst tio år.

• Inför ett riktat tillfälligt bostadsbidrag, finansierat av en 

tillfällig fastighetsskatt på äldre hyresfastigheter.

• Genomför parallellt med omregleringen förenklingar av 

planförfarandet som snabbar på byggandet och skatte-

förändringar som gör det billigare att flytta.

Öka utbudet av andrahandsobjekt 

• Bidra till att frigöra den stora uthyrningspotential  

som finns. 

• Gör det skattefritt att hyra ut upp till halva bostaden.

• Öka incitament och intresse för att vara hyresvärd.  

Detta kan på sikt avspeglas i nyproduktion med ett större 

inslag av uthyrningsdelar.

Kommuner i Stockholm ska uppmuntra  
tillkomsten av alternativa bostadsformer

• Skapa platser för nybyggnation eller konvertering av 

befintliga fastigheter till små hyresbostäder som kan 

blockhyras av till exempel startups och tech-bolag. 

• Ändra plan- och bygglagen för att möjliggöra mindre 

avvikelser från detaljplan och längre tillfälliga bygglov. 

Fler bostadshotell 

• Underlätta tillkomsten av bostadshotell för företag.

1

2

3

4

HANDELSKAMMARENS FÖRSLAG:



14 FÖRETAGEN PRESSAS AV BOSTADSBRISTEN

F Ö R E TA G S I N T E R VJ U

TRUECALLER
Maria Edwardsson
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TRUECALLER , en global nummer-
upplysningsservice, har 84 anställda i 
Stockholm, men expanderar. Just nu 
jagar man utvecklare och personer 
som har erfarenhet av att arbeta med 
stora produkter. Bristen på utvecklare 
i Stockholm gör att man också letar 
utomlands. 

Maria Edwardsson, HR 
Coordinator, är ansvarig för de 
nyanställda.

– Bostadsbristen är utan tvekan 
ett problem när det gäller att locka 
talanger till Stockholm. Vi har i flera 
fall haft kandidater som vi vill gå 
vidare med men som istället väljer att 
flytta till andra städer där det är lätt-
are att få bostad. Dessutom väljs folk 
bort på andrahandsmarknaden för att 
de inte är svenskar.

 – Hur ska personer attraheras av 
att komma hit på tre–fyra år utan 
att hela tiden behöva tänka på sin 
bostadssituation? Om vi vill att fler 
intressanta startups ska poppa upp i 
Stockholm framöver måste vi lägga i 
en högre växel för att få ordning på 
bostadssituationen. 

Maria Edwardsson menar att när 
det är brist på utvecklare till den här 
typen av startups på många platser i 
världen, är det viktigt att en stad har 
mycket attraktivt att locka med. Det 

gäller även bostäder. Hon är också 
bekymrad över de höga priserna på 
andrahandsmarknaden.

 – Jag skulle vilja se en säkrare 
andrahandsuthyrning som inte är 
baserad på att privatpersoner hyr ut 
sin bostad. Man måste ju ha respekt 
för att de som äger både vill avsluta 
kontrakt när det passar dem, ta betalt 
för att täcka sina kostnader och själva 
bestämma vilken hyresgäst de vill 
ha. Men för våra anställda blir det 
här alternativet både för dyrt och för 
osäkert. Det är också så att de perso-
ner som kommer hit från andra stora 
städer i världen helst inte vill bo utan-
för innerstan. De känner oftast ingen 
och deras enda nätverk utgörs av dem 
som de arbetar tillsammans med. Ett 
förslag är att få Stockholm att växa 
mer på höjden så att ännu fler kan få 
bo i de attraktiva lägena. 

Maria Edwardsson har en önskan 
om hyresrätter riktade till företag, 
bostäder i bra lägen som hyrs ut till 
expats. Men hon vågar inte riktigt tro 
på att det kan bli verklighet eftersom 
bostadsmarknaden ser ut som den gör. 

 – Utifrån vårt perspektiv känns det 
som att ingen ens har funderat på hur 
viktigt det här är.

Folk som vi vill anställa väljs bort på andrahands-
marknaden för att de inte är svenskar.

Maria Edwardsson är HR-coordinator på True-
caller. – Vi har planer på att växa. Om vi inte kan 
anställa den kompetens vi behöver för det så klart 
med sig problem.
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DEUTSCHE BANK
Jan Olsson
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JAN OL SSON  är vd för Deutsche 
Bank i Norden. Han jämför läget på 
bostadsmarknaden i Stockholm med 
andra städer.

 – Det är inte lätt att hyra en lägen-
het när du kommer hit på studs. Det 
funkar mycket enklare i Zürich, New 
York eller London. Det räcker med att 
man öppnar tidningens lördagsutgåva 
i New York så finns det hundratals 
uthyrningsobjekt att välja mellan. I 
Stockholm finns det ingenting.

 – Även i städer som Düsseldorf 
eller Frankfurt hittar du lägenheter på 
en vecka, anpassade för hela familjens 
behov. Du väljer bara område och så 
finns det flera hundra lägenheter att 
hyra. 

Men Jan Olsson är trots allt opti- 
mist. På frågan om huruvida Stock-
holm är en bra stad för företagande 
och affärer svarar han tveklöst – 
absolut. Men samtidigt ser han krisen 
på bostadsmarknaden som akut. Är 
man ett stort bolag som vill placera 
flera hundra personer här, då står 
man inför ett gigantiskt problem.

 – Om ett amerikanskt bolag vill 
etablera sig i Stockholm eller flyt-
ta ledningspersonal hit kommer 
bostadssituationen att bli mycket 
problematisk för de 100 familjer som 
ska flytta med. Om det är ett företag 
inom finansbranschen kan man räkna 
med att 90 procent av de som ska 
arbeta där har den profilen att de vill 
bo i innerstaden. Då är läget väldigt 
viktigt. 

 – Men bland affärsfolk är det 
allmänt känt att det inte är lätt att 
hitta lägenheter centralt i Stockholm, 
framför allt när man har familj. För 
om du ska arbeta inom till exempel 
finansbranschen är närheten till sta-
dens centrum viktig. 

 – Om Stockholm vill att större 
bolag ska söka sig hit är det viktigt att 
ta den här frågan på allvar. Jag ser 
att andra städer i Europa flyttar fram 
sina positioner på det här området. I 
internationella jämförelser så gör den 
komplicerade bostadssituationen att 
Stockholm åker ner i rankingen.

Det räcker med att man öppnar  
tidningens lördagsutgåva i  
New York så finns det hundratals  
uthyrningsobjekt att välja mellan.

Jan Olsson är vd för Deutsche Bank i Norden. Han är bekymrad över Stockholms konkurrenskraft.  
– Om Stockholm vill att större bolag ska söka sig hit så är det viktigt att ta den här frågan på allvar.
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Anna Wikman är HR-chef på Fyndiq. Hon är glad att de är så stora att de kan lägga pengar på externa tjänster som kan hjälpa dem att 
hitta bostäder. Ett litet startupbolag med fem–tio personer kan inte hantera den kostnaden. 

FYNDIQ
Anna Wikman

F Ö R E TA G S I N T E R VJ U
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– BRISTEN PÅ BOSTÄDER  för våra 
anställda är utan tvekan ett hot mot 
vårt bolags tillväxt. Om vi inte hade 
hjälpt till med bostäder hade vi aldrig 
kunnat anställa i den utsträckning 
som vi gör.
Anna Wikman är HR-chef på Fyndiq, 
ett tech-bolag som driver den digi-
tala marknadsplatsen Fyndiq.se och 
Fyndiq.de. Bolaget har 135 anställda 
i Stockholm, varav nästan hälften 
kommer från andra länder.
 – Vi växer snabbt just nu och anstäl-
ler i genomsnitt fem personer i veckan. 
Därför är bostadsbristen verkligen en 
utmaning. Den slår hårt, både mot 
dem vi anställer från andra länder och 
mot personer som kommer hit från till 
exempel Göteborg eller Örebro. De 
saknar ofta, precis i samma utsträck-
ning som de som kommer från andra 
länder, de nätverk som behövs för att 
kunna ordna boende i Stockholm.
Sen har vi ju också flera stockholmare 
anställda som tvingas bo hemma hos 
sina föräldrar för att de inte har någon-
stans att ta vägen.

Ännu så länge har inte Anna 
Wikman behövt avstå från att anställa 

någon på grund av bostadsbristen. 
Fyndiq löser det själva och hyr helt 
enkelt bostäder åt sina anställda. Så 
småningom tar de anställda över 
kontrakten.
 – Hittills har vi lyckats med det, 
men det blir ingen billig affär för 
oss. Jag tror att vi lägger ner upp till 
en arbetsvecka på varje person som 
behöver en bostad. Väldigt få av dem 
som flyttar hit för att jobba hos oss 
vill köpa bostadsrätt eftersom det 
är väldigt dyrt. De vill börja med 
att bo i hyresrätt. Men det är också 
problematiskt eftersom många inte 
har de ekonomiska förutsättningarna 
som behövs för att klara en hyra på 
andrahandsmarknaden. Priserna gör 
att många exkluderas.

 – Jag är glad att vi är så stora så 
att vi har resurser att lägga pengar på 
externa tjänster som kan hjälpa oss 
med att hitta bostäder. Men ett litet 
startupbolag med fem–tio personer 
kan sannolikt inte hantera den här 
kostnaden. Att internt behöva hantera 
hela processen, allt från att leta till  
att gå på visningar och hantera  
administration, tar tid som startups 

borde lägga på annat. 
Anna Wikman har haft anledning 

att fundera på bostadssituationen i 
Stockholm. Hon menar att eftersom 
det inte byggs tillräckligt tvingas före-
tagen själva hitta på lösningar.

 – Vi för just nu diskussioner med 
aktörer som tittar på om man kan 
ombilda fastigheter som vi kan hyra 
och sedan själva hyra ut till våra 
anställda. Det här skulle vara en väl-
digt bra lösning för oss.

 – Det finns väldigt mycket bra med 
Stockholm. Vi vill gärna vara här för 
att kunna bygga upp en svensk före-
tagskultur. Men vi är ju digitala och 
rörliga och kan jobba var som helst 
i världen. Vi är egentligen inte alls 
beroende av plats.

 – Politiker måste förstå att en stor 
del av Stockholms tillväxt utgörs av 
den här typen av mobila företag med 
digital verksamhet. Om situationen 
inte förbättras och det fortsätter vara 
tydligt att Stockholm sticker ut med 
sin dåliga bostadssituation, kommer 
det att vara enkelt för oss och andra 
tech-bolag att flytta till andra städer 
eller utomlands.

Om situationen inte förbättras kommer 
det att vara enkelt för oss och andra 
tech-bolag att flytta.

F Ö R E TA G S I N T E R VJ U

Foto: Björn Leijon
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OSK AR BURMAN ÄR VD  för det fin-
ska mobilspelsföretaget Rovios studio 
i Stockholm. Företaget ligger bland 
annat bakom succéspelet ”Angry 
birds”. Man har funnits i Stockholm 
sedan 2012 och har 35 anställda. Det 
är främst spelutvecklare, programme-
rare och speldesigner.

– Vi etablerade oss här för att vi 
växt ur landet, säger Oskar Burman 
och syftar på att Finland är ett relativt 
litet land.

– Valet stod emellan San Francisco, 
Shanghai och Stockholm, tre stä-
der med stora talangpooler i spel-
branschen. Vi valde Stockholm. Det 
hjälpte väl till också att det finns en 
kulturell och fysisk närhet mellan 
Finland och Sverige. Det är fantas-
tiskt att vara här. Stockholm ligger 
i topp fem i världen när det gäller 
spelutveckling.

Men Oskar Burman tycker att 
bostadsmarknaden i Stockholm är väl-
digt tuff. Speciellt när man anställer 
unga personer som inte har möjlighet 
att köpa en lägenhet för ett par års jobb.

 – Spelutvecklarna drivs av passion 
för sitt jobb. Men när de sedan ska 
skaffa en bostad blir det svårt. Och 
många som vi anställer från andra 
länder blir direkt förvånade över vår 
knepiga bostadsmarknad. Det är flera 

som har tackat nej när de blivit varse 
hur det ser ut.

Högst upp på Oskar Burmans 
önskelista till politikerna står billi-
ga hyresrätter. De måste inte ligga i 
innerstaden, men de ska ligga längs 
med tunnelbanelinjerna.

 – Vi har haft folk som pendlat upp-
åt två timmar, enkel väg. Pendeltågen 
är ofta försenade dessutom. Det slår 
mot jobbet, naturligtvis. Och många 
tröttnar, ger upp och flyttar någon 
annanstans.

Oskar Burman berättar att Rovio 
skulle kunna växa mer i Stockholm 
om bostadssituationen hade varit 
bättre. Han förstår inte varför det som 
är lätt i andra städer ska vara så svårt 
i Stockholm.

 – Jag hör inte mina kollegor i 
Helsingfors klaga på bostadsbristen. 
Och jag vet att det finns lägenheter att 
hyra i de stora städerna i Europa.

 – Bristen på bostäder har helt 
klart en hämmande effekt för företa-
gen. Och det är säkert mycket värre 
i branscher där lönerna är lägre än 
hos oss. Stockholm skulle kunna vara 
ännu mera attraktivt med fler bostä-
der. Gärna tillfälliga lösningar. Hur 
svårt kan det vara? Det har ju byggts 
bostäder här i flera hundra år. Varför 
går det inte nu?

Valet stod emellan San Francisco, Shanghai och 
Stockholm, tre städer med stora talangpooler i  
spelbranschen. Vi valde Stockholm.

Högst upp på önskelistan till politikerna står bil-
liga hyresrätter. De måste inte ligga i innerstaden, 
men de ska ligga längs med tunnelbanelinjerna.
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ROVIO
Oskar Burman

”Hur 
svårt 

kan det 
vara?”

Foto: Björn Leijon
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VI HAR TAL AT  med representan-
ter för två stora hotellkedjor, Eva 
Kalling-Hansson, General Manager 
på Radisson Blu Strand och Henrik 
Dider, HR-direktör på Scandic 
Sverige. Båda vittnar om hur svårt 
det är att rekrytera arbetskraft till 
Stockholm.

 – Det är i dag är nästintill omöjligt 
att få tag på kockar. Det är inte så 
att de inte finns, men bostadsbris-
ten i Stockholm gör att de inte kan 
komma hit för att jobba, säger Eva 
Kalling-Hansson. 

Hon berättar att det innebär 
att de inte kan anställa de bästa 
kandidaterna.

 – Om den vi vill ha inte lyckas ord-
na en bostad så får man gå vidare till 
nästa sökande. Det blir helt enkelt så 
att den som har en bostad får jobbet.  

Ett annat hotell inom koncernen, 
Stockholm Waterfront, lägger mycket 
tid på att försöka ordna boende åt de 
många kockar som behövs till deras 
stora restaurangdel. I genomsnitt 
lägger hotellet upp till en arbets-
vecka på att ordna boende åt en enda 
nyanställd. 

Överenskommelsen är att man 
hjälper till med boende i sex månader, 
därefter måste den anställda ha säkrat 
sitt boende på egen hand.

Lika övertygad som Eva Kalling-
Hansson är om att den bransch som 
hon verkar i kommer att växa så det 
knakar, lika bedrövad är hon över 

dagens bostadssituation i Stockholm. 
Hon vill ha en mer flexibel hyres-
marknad där man kan få tag på små 
billiga hyresrätter i bra lägen. 

 – Anställda i den här branschen är 
beroende av att bo i närheten av arbe-
tet eller på korta pendlingsavstånd 
eftersom de ofta arbetar sena kvällar 
och tidiga morgnar när kollektivtra-
fiken står still. Den dåligt fungerande 
hyresmarknaden har också gjort att 
andrahandsmarknaden har blivit 
alltför het. Andrahandshyrorna är för 
höga för en kocklön, anser hon. 

Henrik Dider målar upp en liknan-
de bild. 

 – Bristen på bostäder är problema-
tisk för i stort sett all typ av arbetskraft 
som inte kommer från Stockholm. 
Men det är extra svårt för yrkesgrup-
per som inte är högavlönade och som 
därmed har svårare att hänga med i 
de stigande bostadspriserna. Och vi 
har tyvärr ingen möjlighet att hjälpa 
till med bostäder åt de personer vi vill 
anställa. 

I rekryteringsprocessen frågar 
Henrik Dider och hans personal 
därför alltid hur de sökande ska lösa 
boendefrågan eller hur kommunika-
tionerna ser ut om de tänker pendla. 

 – Vi måste tyvärr ställa frågan 
om bostad innan vi ställer frågan om 
kompetens. Vi hade nyligen en person 
som sökte som kock till Scandic 
Sjöfartshotellet i Stockholm. Även om 
han sa sig vara villig att pendla tre 

timmar varje dag var vi tvungna att 
göra bedömningen att det inte skulle 
vara realistiskt och fungera praktiskt 
med de arbetstider tjänsten gällde. 

 – De största konsekvenserna är 
att vi tyvärr måste välja bort kom-
petenta personer och att vi i förläng-
ningen inte lyckas attrahera den 
kompetens vi behöver för att vara 
konkurrenskraftiga. 

Henrik Dider upplever att proble-
met har förvärrats och ökar i omfatt-
ning. Han är tydlig med att önskemå-
let är fler billiga hyresrätter med bra 
kollektivtrafik. 

 – Vi skulle gärna se ett samarbete 
med kommunen där de kan hjälpa 
till att ordna en tidsbegränsad första 
bostad. Det skulle också vara bra 
med fler snabbgående pendeltåg till 
områden längre bort från stan så att 
upptagningsområdet blir större. 

 – Stockholm kommer att fortsätta 
att växa och det innebär ju att pro-
blemen också kommer att växa om vi 
inte gör något åt dem. 

HOTELL
Radisson Blu och Scandic

”Det blir helt 
enkelt så att 
den som har 
en bostad får 
jobbet.”  
EVA K ALLING -HANSSON
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F Ö R E TA G S I N T E R VJ U

”Vi har tyvärr ingen möjlighet 
att hjälpa till med bostäder åt 
de personer vi vill anställa.”  
HENRIK DIDER

”Andrahands- 
hyrorna är för 
höga för en  
kocklön.”  
EVA K ALLING -HANSSON
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