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Partnerskap 
för Stockholm

Vår huvudstadsregion har förutsättningar att resa sig efter pandemin, men 
det sker inte per automatik. Att den reser sig är betingat av att – och hur – vi 
väljer att agera nu. Stockholms Handelskammare driver under 2021 och 2022 
initiativet Partnerskap för Stockholm med syfte att nystarta huvudstadsregionen. 
Tillsammans med strategiska partners vill vi bygga upp och utveckla Stockholm 
till en ännu smartare, vackrare och mer hållbar plats efter pandemin. För vi tror 
på stadens kraft – och vi tror på Stockholm. Inom ramen för Partnerskap för 
Stockholm driver vi olika teman. Vi fokuserar bland annat på stadsbyggnad och 
stadsmiljö, stadens liv och puls, den smarta och hållbara staden samt relationen 
stad-land. 

Mot Europas bästa huvudstadsregion. Nu!  
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Men det handlar också om den allt sämre fungerande 
bostadsmarknaden. Vår undersökning ger vid handen 
att utmaningarna på Stockholms bostadsmarknad i dag 
avskräcker kompetens från att över huvud taget söka 
sig till Stockholms dynamiska arbetsmarknad. Det här 
försämrar successivt Stockholms rykte genom att  
sänka vår attraktivitet som stad att verka och leva i.  
I förlängningen riskerar också den dysfunktionella  
bostadsmarknaden att successivt urvattna vår region 
på innovationsrikedom, entreprenörskap och huvud-
kontor. Naturligtvis är också andra faktorer och para- 
metrar avgörande för människors vilja och benägenhet 
att ta ett arbete. Men tak över huvudet är, när det kommer 
till kritan, en alldeles grundläggande förutsättning för 
att ens kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Stock-
holms Handelskammare har många gånger tidigare 
påtalat den här problematiken – och vi dristar oss till att 
göra det igen. Den här gången höjer vi tonläget ytter- 
ligare då vi menar att politiken har abdikerat från sitt  
ansvar i bostadsfrågan. 

ett kompetensförsörjningsperspektiv och en tredjedel 
uppger att dagens problem med att rekrytera rätt  
personer beror på bostadssituationen i Stockholm. 

Problemen som företagen vittnar om är inte omöjliga 
att lösa. Utvecklingen går att vända. Men för att det ska 
vara möjligt behöver den regering som tillträder efter 
riksdagsvalet hösten 2022 ha som en av sina högsta 
prioriteter att se över bostadsmarknadens uppenbara 
trösklar, inlåsningar och andra defekter. Alla som vill flytta 
till Stockholm för att ta ett arbete eller en studieplats 
måste kunna göra det. Annars flyttar de någon annan-
stans, där förutsättningarna är bättre.

1 SCB, vakansstatistik fjärde kvartalet 2021

I 
slutet av 2021 nådde bristen på arbetskraft i 
Stockholms län en rekordnotering. Då fanns 
över 18  000 vakanser i regionen, det vill säga 
tomma stolar där det hade kunnat sitta en med-
arbetare och bidra till verksamhetens utveckling 
och produktivitet. Totalt i Sverige är samma siffra 
runt 45  000, vilket gör att Stockholm står för 40 
procent av alla lediga jobb som skulle kunna till-
sättas omedelbart. Detta kan sättas i relation till 
Stockholms läns andel av alla förvärvsarbetande 
i Sverige på 25 procent. Arbetskraftsbristen slår 
alltså oproportionerligt hårt mot Stockholm.1  

Den mycket påtagliga kompetensbristen är långt ifrån 
ett nytt problem och det är definitivt ingen enkel 
utmaning. Det handlar bland annat om att det finns en 
matchningsproblematik på arbetsmarknaden, där det 
utbildas för få personer med de kompetenser som just 
nu efterfrågas av näringslivet. Det gör att det till exempel 
råder stor brist på it-specialister, systemutvecklare och 
programmerare. 

Det är ytterst anmärkningsvärt att vi återigen kan blicka 
tillbaka på en mandatperiod där inga krafttag för att  
lösa problemen på bostadsmarknaden alls har tagits. 

Läget är för allt fler grupper mer akut än någonsin. 
Under 2021 såg vi i en undersökning som Stock-
holms Handelskammare genomförde i samarbete med 
Hemnet att 82 procent av unga vuxna i åldern 18–29 år 
uppger att de haft någon form av problem med finan-
siering av bostadsköp. I en annan rapport som handels-
kammaren lanserade i slutet av 2021 kunde vi se att var 
femte person med ett samhällsnödvändigt yrke inte kan 
köpa en bostad i Stockholms stad på grund av rådande 
kreditrestriktioner. 

I den här rapporten tittar vi vidare på dynamiken 
mellan arbetsmarknadens och bostadsmarknadens 
funktionssätt. Vi har tillsammans med undersöknings- 
företaget Novus ställt frågor till HR-chefer på Stock-
holms största företag om vad de möter för hinder i sin 
jakt på kompetens. Nästan tre av fyra företag tycker 
att bostadsmarknaden i Stockholm är avskräckande ur 

Problemen på bostadsmarknaden riskerar 
urvattna Stockholm på kompetens 

Så har vi gått till väga

Stockholms Handelskammare har tillsammans med undersökningsföretaget 
Novus genomfört en studie om bostadsmarknad och kompetensförsörjning i 
Stockholmsregionen. Under hösten 2021 – vintern 2022 genomfördes först  
intervjuer med HR-chefer på Stockholms största företag. Därefter sammanställdes 
och tolkades resultaten samt relaterades till övrig kunskap inom området – vilket 
ledde fram till denna rapport. 

Novus genomförde 135 telefonintervjuer inom målgruppen ”Stockholmsregionens 
500 största företag utifrån omsättning”. Av de intervjuade företagen har 72 färre 
än 500 anställda medan 63 av företagen har fler än 500 anställda. 

»Stockholms Handelskammare har många gånger 
tidigare påtalat den här problematiken – och vi  
dristar oss till att göra det igen. Den här gången  
höjer vi tonläget ytterligare då vi menar att politiken 
har abdikerat från sitt ansvar i bostadsfrågan.«
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VÅR HUVUDSTAD ÄR en av världens vackraste. Här finns bebyggelse som är flera 
hundra år gammal, en innerstad omgiven av vatten, ren luft och natur som aldrig 
är längre än ett stenkast bort, dit man kan ta sin tillflykt för att få en paus från 
stadspulsen. Det är också en av anledningarna till att Stockholm brukar komma 
väl ut i internationella rankingar som mäter så kallad liveability – förutsättningar 
för livskvalitet och välmående. Således ett enastående erbjudande och utgångs-
läge för den som vill bo, jobba och leva sitt liv här. 

En stor del av grundfundamentet i vår attraktionskraft – det som gör att regionen 
lockar kompetens, företag och investeringar – utgörs av regionens näringslivsklimat, 
som sedan många år tillbaka utmärker sig inom till exempel innovation. Så sent som 
2021 rankades Stockholm i topp som den mest innovativa regionen enligt EU- 
mätningen The Regional European Innovation Scoreboard2. Dessutom har regionen, 
med undantag för Silicon Valley, producerat flest unicorns i världen per capita, det 
vill säga bolag som lyckats nå en värdering på minst en miljard dollar.3 Vi har också en 
styrkeposition när det kommer till att vara hemvist för globala huvudkontor. Forbes 
Global 2000-lista som årligen sammanställer och kartlägger världens 2000 största 
företag visar att Stockholms län, med sina 22 globala huvudkontor, tillsammans med 
Amsterdam ligger på tredje plats i Europa, efter London och Paris.4 Här finns med 
andra ord en alldeles unik magnetisk kraft som är värd att vårda och utveckla. 

Att Stockholm är en spännande stad och rik på innovation bekräftas också i vår 
undersökning bland HR-cheferna. I en av de inledande frågorna tog vi tempen på 
ett antal olika faktorer som kan verka lockande eller avskräckande för Stockholm 
ur ett rekryteringsperspektiv. 

Hela 88 procent menar att utbudet av spännande företag är en viktig del av  
stadens dragningskraft och 79 procent uppger att innovationsklimatet bidrar till att 
locka kompetens. 76 procent menar att Stockholm som storstad – och de kvaliteter 
som detta innebär i form av puls och stadsliv – också är en bidragande faktor till 
varför man lockas just hit. 

När de svarande själva får lägga ut texten om vad mer som attraherar lyfts lönenivå, 
karriärmöjligheter och kulturutbud i staden fram. 

Stockholm har ett fantastiskt utgångsläge 

Figur 1. Utifrån följande områden, skulle du säga att de är lockande eller avskräckande  
ur perspektivet att attrahera kompetens och medarbetare till Stockholm?

2 The Regional European Innovation 
Scoreboard, 2021

3 Bloomberg, 2021,”From Spotify to 
Minecraft, Sweden Proves Fertile 
Ground for Unicorns” 

4 Invest Stockholm, 2020,”Stockholm 
as a global force” 

»Utbudet av underhållning, 
restauranger, nära till natur  
och att det är en vacker stad.«
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FÖR ATT STOCKHOLMSEKONOMIN ska fortsätta utvecklas i en dynamisk riktning 
är det dock hög tid att våga tala klarspråk kring de avgörande så kallade 
push-faktorer, det vill säga sådant som gör staden mindre lockande eller 
rentav kan verka avskräckande – som gör att människor, investeringar och 
verksamheter riskerar att vända sig någon annanstans. 

När vi på detta sätt vänder på perspektivet och frågar HR-cheferna om 
den här typen av faktorer blir det tydligt att vår stad också står inför en rad 
utmaningar ur ett rekryterings- och kompetensförsörjningsperspektiv.

3 av 4 HR-chefer pekar på att bostadssituationen i Stockholm är  
avskräckande ur detta perspektiv.  

Även här låter vi de svarande utveckla sina tankar om vad som mer är  
avskräckande med Stockholm. Flera betonar då – åter igen – problematiken 
på bostadsmarknaden, men de lyfter även pendlingstid, långa resor och 
kriminalitet som avskräckande faktorer.

Kompetensbristen och svårigheterna för allt fler att etablera sig på 
bostadsmarknaden, lyfts – som nämnts ovan – ofta fram i vår dialog med 
näringslivet i Stockholm.  

Dessutom försöker vi i olika sammanhang mäta hur stort och omfattande 
det här problemet är. I februari 2022 genomförde vi, tillsammans med 
Demoskop, en mätning i handelskammarens egen näringslivspanel, Status 
Sthlm. I den aktuella undersökningen ställde vi en öppen fråga om vilka 
som är Stockholms största problem och viktigaste utmaningar de kommande 
tio åren. 373 företag i Stockholms- och Uppsalaregionen besvarade frågan 
och även här stack bostadssituationen ut som den absolut viktigaste frågan.

Ett citat från en företagare i Stockholm lyder:  
”Svårigheterna på bostadsmarknaden försämrar företags möjligheter att kunna 
anställa rätt kompetens. En flexiblare bostadsmarknad med fler hyresrätter skulle 
göra det enklare för företagen. I dag är det svårt för företag att hitta rätt kompetens 
att anställa.” 

Bostadsmarknaden lägger krokben  
för den som vill ta ett jobb

Figur 2. Vilka upplever du är Stockholms största problem och utmaningar de kommande tio åren?  
Vad måste utvecklas? 

Öppen fråga - svaren har kategoriserats och kvantifierats i efterhand

»3 av 4 HR-chefer pekar på att bostads- 
situationen i Stockholm är avskräckande  
ur ett kompetensförsörjningsperspektiv.«

Just i den här rapporten  
belyser vi problemen utifrån 
en undersökning bland just 
HR-chefer, men det kan vara 
värt att ha med sig att problem-
bilden med bostadskris och 
kompetenskris alltså genomsyrar 
hela näringslivet: från små till 
stora företag.
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FÖR ATT SÖKA klarhet i hur mycket den dysfunktionella bostadsmarknaden slår mot 
företagen har vi även frågat ifall deras rekrytering försvåras av bostadsmarknadens 
funktionssätt. När vi ställer frågan på det sättet uppger en tredjedel av HR-cheferna 
att så är fallet. 

Givet undersökningens målgrupp – Stockholms största företag – visar resultatet på 
en oroväckande utveckling. Det är till stor del dessa större företag som utgör kärnan 
i den starka huvudkontorsekonomi som Stockholm är. I en tid då kompetens är hård-
valuta och då svenska företag konkurrerar om rätt personer på en global marknad är 
det ytterst bekymmersamt att se att så många har problem att rekrytera på grund av 
bostadssituationen. 

Företag hindras i sin rekrytering 

Figur 3. Är det ett problem eller inte att rekrytera rätt personer till ert bolag på grund av  
bostadssituationen i Stockholm?

I den här undersökningen ser vi att de största problemen 
som följer av den dysfunktionella bostadsmarknaden  
är att man misslyckas att rekrytera rätt person till rätt 
plats – kandidater väljer andra städer och erbjudanden 
på grund av hur situationen ser ut i Stockholm.  

Dessutom hoppar kandidater av rekryteringsprocesser 
och HR-chefer beskriver att de till och med har ställt 
krav på de tilltänkta att de måste ha en acceptabel  
bostadssituation innan de blir aktuella för en anställning.  

Förutom de direkta konsekvenserna upplever många 
av de tillfrågade att Stockholms rykte som talang- och 
arbetsmarknadsmagnet har skadats av bostads- 
situationen. 

Resultaten visar med andra ord att många anställningar 
fallerar, att den perfekta matchningen ibland uteblir 
och att många verksamheter hålls tillbaka av bostads-
marknadens dysfunktionalitet. Samtidigt tvingas 
personer som egentligen skulle vilja etablera sig i 
vår stad att se sig om efter möjligheter i andra, med 
Stockholm ofta konkurrerande, städer. Detta är inget 
annat än ett direkt hot mot Stockholm som framtida 
huvudkontors- och innovationsekonomi. 

Talangpoolen vattnas ur – kandidater tvingas tacka nej 

»Svårigheterna på bostadsmarknaden 
försämrar företags möjligheter att  
kunna anställa rätt kompetens.«
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KONSEKVENSEN AV ATT Stockholm 
i dag har en svåråtkomlig och i 
många delar illa fungerande  
bostadsmarknad blir att företagen 
själva behöver träda in. Många 
gör allt de kan för att försöka lösa 
bostadssituationen åt dem som de 
vill rekrytera. 

Under ett panelsamtal arrangerat 
av Stockholms Handelskammare i 
februari 2022 hörde vi Martin  
Lundberg, Director of Sales and  
Business Development på Sture-
plansgruppen, berätta att de har 
startat ett hotell på Lidingö för att 
kunna erbjuda både junior och senior 
kompetens möjlighet att hyra en 
bostad. Detta för att kunna säkra upp 
att de får tillgång till den kompetens 
som de behöver i verksamhetens 

olika delar – utan att bostads- 
marknaden ska vara en begränsande 
faktor. 

En liknande bild målas upp i vår 
undersökning bland HR-cheferna. 
För att säkerställa att få rätt kandidat 
på rätt position uppger närmare  
30 procent av företagen att de 
går in och hjälper de rekryterade 
personerna med bostad. Ofta handlar 
det om att hjälpa de personer som 
anställs från andra länder. Generellt 
gäller att företagen ofta hjälper  
personer med kompetens som är 
svår att hitta – ingenjörer och  
specialistkompetens inom it och 
tech – med bostad. 

Även om företagen till viss del har 
möjlighet att hjälpa till är det många 
som menar att de boenden de kan 

erbjuda inte alltid upplevs som till-
räckligt attraktiva. Bostadens läge, 
avståndet till arbetsplatsen och 
bostadens karaktär kan ibland avvika 
mycket från det som medarbetaren 
önskar sig.

Det är framför allt hyrda boenden 
som efterfrågas – boenden i form 
av både hyresbostäder som hyrs 
ut i andra hand och bostadsrätter 
som hyrs ut. Hela 75 procent av 
dem som hjälpt till med boende 
har gjort det genom att erbjuda ett 
hyrt boende av något slag. Hotell 
och tillfälliga boenden som ägs av 
företaget har också använts. Andra 
alternativ, till exempel tjänste- 
bostäder och inneboende, står för 
11 procent av samtliga lösningar.

Tre av tio företag hjälper till med bostad 

»Hela 75 procent av dem som 
hjälpt till med boende har gjort 
det genom att erbjuda ett hyrt 
boende av något slag.«

Figur 4. Är ni någonsin med och hjälper till att lösa bostadssituationen för de ni vill rekrytera?

Figur 5. Vilken typ av boende har ni hjälpt anställda att hitta? 
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I EN ÖPPEN fråga om vilken bostadsform man helst vill se 
för att underlätta rekrytering är det hyrda boendet över-
lägset. Hälften av de svarande uppger att det är hyrda 
bostäder som de har störst behov av. Den flexibilitet 
som det hyrda boendet erbjuder, i jämförelse med andra 
alternativ på marknaden, är utmärkt när det handlar om 
att snabbt kunna få rätt person på plats – en person 
som kanske bara stannar i några år. Incitamenten att 
ta sig in på den ägda marknaden är inte nödvändigtvis 
höga för den som kanske, i alla fall till en början, inte 
ämnar stanna i Stockholm mer än en begränsad period. 
Samma sak gäller för personer som redan äger en  
bostad någon annan stans. 

Utöver själva upplåtelseformen (det hyrda boendet) 
är det lägre pris på bostäder och en större variation av 
olika typer av kontrakt och bostäder som lyfts fram av 
HR-cheferna. 

VI BAD HR-CHEFERNA ta ställning till om hyresrätter som 
reserveras för särskild kompetens och nyckel- 
medarbetare skulle kunna vara en intressant lösning 
för att underlätta kompetensförsörjningen. Fyra av tio 
svarar att de ser ett sådant behov i Stockholm. Forskar- 
och talangbostäder är inget utbrett fenomen –  
däremot existerar det redan sådana koncept i Stockholm 
i dag. Ett exempel är Hagastaden, där det sedan 2021 
finns bostäder som riktar sig till forskare på Karolinska 
Institutet (KI). Satsningen motiveras framför allt av hur 
avgörande det är med boenden för att öka lärosätets 
framtida attraktivitet – och hur viktigt det är att kunna 
locka internationella gästforskare och utbytesstudenter.5     

Den här typen av kompetensbostäder i fler kommuner 
skulle således, som ett komplement till andra boende- 
former, kunna utgöra en del av lösningen för både före-
tag och medarbetare. 

Hyresrätten är den mest  
efterfrågade lösningen 

Fyra av tio ser ett behov av 
forskar- och talangbostäder 

»Vi behöver en större spridning  
av hyresrätter och ett större utbud 
av bostäder över huvud taget.«

Figur 6. Hur stort behov skulle ni kunna ha av särskilda hyresbostäder som reserveras för kompetens och 
nyckelmedarbetare, även kallade forskar- och talangbostäder?

5 Akademiska Hus, ”KI Residence Solna”
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En uppmaning till ansvariga politiker
TROTS DEN UTBREDDA problematiken på bostadsmarknaden står sig Stockholm fort- 
farande relativt väl i den internationella jakten på arbetskraft, investeringar och  
kunskapsintensiva företag. Företag och människor vill vara här. Men hur länge går 
det att fortsätta kämpa mot gravitationen? Människorna – kompetensen – är i dag 
företagens allra viktigaste resurs. Om Sveriges bostadsutmaningar inte tas på allvar 
finns en risk att Stockholms stjärna börjar dala under 2020-talet. 

Uppgiften löses inte över en natt. Men dagens situation är ovärdig vår huvudstad. 
Att fortsätta skjuta nödvändiga reformer på framtiden är inte längre ett alternativ för 
Stockholm, för stockholmarna eller för regionens företag och lärosäten. Med den här 
rapporten uppmanar vi de politiker som på olika sätt får ansvar för bostadsfrågorna 
på såväl nationell som lokal nivå att under kommande mandatperiod aktivt arbeta för 
att skapa en bostadsmarknad som främjar regionens kompetensförsörjning – och 
främjar ett mer välmående Stockholm. 

1 2

Bostadsfrågornas komplexitet gör att uppgiften är långt ifrån enkel, men 
likafullt måste en ambitiös målbild för de kommande åren mejslas fram. 
Målbilden måste vara att: 

Skapa en ökad tillgång på olika typer av  
bostäder – i olika priskategorier 

Det ska finnas bostäder, och möjligheter att 
efterfråga dessa, för alla som har ett arbete 
och därmed en inkomst. Därför behöver det 
byggas bostäder i olika prissegment. Men det 
räcker inte: trösklarna in på bostads- 
marknaden måste sänkas och utvärderas. 

Främja en ökad rörlighet på  
bostadsmarknaden efter behov 

Det ska vara enkelt att byta bostad – inom 
och mellan upplåtelseformer – och därmed 
kunna anpassa bostadssituationen efter de 
behov man har för tillfället.

3 4
Satsa på boendelösningar som speglar det 
människor vill ha och behöver  

Nya boende- och upplåtelseformer behöver 
växa fram. Det skulle öka valmöjligheterna för 
dem som bor och lever i huvudstads- 
regionen. Utvecklingen ska påverkas av de 
ändrade bostads- och arbetsvanor som drivs 
fram av ny teknik, ny kompetens och nya 
rörelsemönster i staden. 

Arbeta för en välfungerande  
och trygg andrahandsmarknad 

Alla som befinner sig tillfälligt i Stockholm för 
att arbeta eller studera ska kunna etablera sig 
på bostadsmarknaden. Här kommer andra-
handsmarknaden för hyresrätter fortsatt att 
vara viktig, som ett komplement. Den måste 
därmed fungera väl och vara trygg för både 
hyresvärdar och hyresgäster.
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