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Förord 

Vi vill passa på att tacka alla som har varit inblandade och gjort vår uppsats möjlig. Ett stort 
tack vill vi rikta till våra respondenter som har tagit sig tid och ställt upp på intervjuer. Deras 
bidrag har varit avgörande för studiens genomförande.  
 
Ett särskilt tack vill vi också rikta till vår handledare Kent Sahlgren som under uppsatsens 
gång bidragit med råd och idéer som har varit användbara och hjälpsamma. Dessutom vill vi 
passa på att tacka våra opponenter för deras givande synpunkter.  
 
Trevlig läsning! 

Högskolan i Halmstad, maj 2016  

 

…………………….                               ……………............. 

Johan Rydholm  Jakob Melin	  



	

Sammanfattning 

Dagens bostadssituation debatteras flitigt och bostadsbrist har blivit ett nyckelord i debatten. 

Den problematiska bostadssituationen drabbar både enskilda individer och samhället i stort 

och vidare bidrar bostadsbristen till inlåsningseffekter och låg rörlighet på bostadsmarknaden. 

En stabil bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande näringsliv. Gasellföretag 

har en stor och avgörande betydelse för tillskottet av nya arbetstillfällen i den svenska 

ekonomin och är därmed viktiga för Sveriges tillväxt. Gasellföretag är beroende av 

kompetent personal för att ha möjlighet till att växa. Det är således viktigt att bostadsbristen 

inte utgör ett hinder för företagen att rekrytera personal med rätt kompetens som krävs för att 

växa. Därmed formulerades följande problemformulering: Hur påverkar bostadsbristen 

rekryteringen för svenska gasellföretag inom byggbranschen i Stormalmö? Studiens primära 

syfte har varit att förklara och beskriva de eventuella rekryteringssvårigheter och 

kompetensförsörjningsproblem som bostadsbristen medför. 

 

För att skapa en djup förståelse har en kvalitativ studie med en deduktiv ansats genomförts.  

Studiens empiriska data insamlades genom kvalitativa intervjuer med byggföretag, 

Sydsvenska Handelskammaren och Tillväxtverket. Den teoretiska referensramen utgörs av 

vetenskapliga artiklar och litteratur som är relevant inom problemområdet.  

 

Studiens resultat visar på att samtliga företag anger kompetent personal som den viktigaste 

resursen för tillväxt, vilket därmed skulle innebära att tillväxten hämmas om inte företagen 

kan säkra kompetensförsörjningen. Resultatet av studien påvisar att bostadsbristen inte har 

någon inverkan på rekryteringsmöjligheterna utan istället föreligger det en missmatchning på 

arbetsmarknaden.  

 

 

 

	 	



	

Abstract 

Today’s housing situation is hotly debated, and housing shortage has become a key word in 

the debate. The problematic housing situation affects both individuals and the society. The 

housing crisis contributes to lock-in effects and low mobility in the housing market. A 

balanced housing market is a prerequisite for a well functioning economy. Gazelles have a 

large and crucial impact for the addition of new jobs in the Swedish economy and are thus 

important for Sweden’s growth. Qualified staff is important for the gazelles opportunity to 

grow. It is important that the housing crisis is not an obstacle for companies to recruit staff 

with the right competence. We formulated the following problem: How is the recruitment 

affected by the housing shortage for Swedish gazelle companies in the construction industry 

in Greater Malmö? The study’s primary purpose has been to explain and describe the 

eventual recruitment difficulties and competence issues that the housing shortage causing.  

 

To create a deep understanding we have chosen a qualitative study with a deductive 

approach. The study’s empirical data were collected through interviews with construction 

companies, Sydsvenska Handelskammaren and Tillväxtverket. The theoretical framework 

consists of scientific articles and literature that is relevant for the study.  

 

The results of the study show that all companies indicate competent staff as the main resource 

for growth. Thus, would mean that growth will be hampered unless the companies can secure 

the competence. The results find that the housing crisis has no impact on the recruitment 

possibilities, but instead there is a mismatch on the labour market.   
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1.	Inledning	
	

I kapitlet ges en inledande beskrivning av ämnet genom en problembakgrund och 
problemdiskussion, följt av problemformulering, syfte, centrala begrepp och slutligen en 
disposition.  

1.1	Problembakgrund                    	

Dagens prekära bostadssituation är någonting som debatteras flitigt och är en av samtidens 

mest brännande frågor. Nästan dagligen skrivs det om att det inte byggs tillräckligt med 

bostäder. Bostadsbrist har blivit ett nyckelord i debatten om bostadsmarknaden och en stabil 

bostadsmarknad är en förutsättning för ett fungerande näringsliv. Tillväxtföretag är beroende 

av kompetent personal som kan bidra till fortsatt tillväxt, men för att tillhandahålla 

personalbehovet krävs det ett brett utbud av bostäder i den region där företaget är verksamt.  

                     

Bostadsfrågan är något som berör många, såväl enskilda individer som hela samhället. 

Bostadsbristen är mest påtaglig i tillväxtregionerna där det sker en omfattande urbanisering. 

Därav är det i dessa regioner den ekonomiska tillväxten är som störst, vilket betyder att det är 

av signifikant betydelse att det finns ett varierat utbud av bostäder (SOU 2015:48). 

Näringslivet är beroende av arbetskraft och finns det inga bostäder hämmar det den 

ekonomiska tillväxten. Snabbväxande företag har en stor och avgörande betydelse för 

tillskottet av nya arbetstillfällen (Henrekson & Johansson, 2010; Delmar, Davidsson & 

Gartner, 2003; Neumark, Wall & Zhang, 2008). Således är de företagen synnerligen viktiga 

för ett lands tillväxt och sysselsättningsutveckling (Henrekson & Johansson 2010).  

                     

Det råder en stor brist på bostäder i allmänhet, men hyreslägenheter i synnerhet, vilket är ett 

stort problem i Sveriges bostadsmarknad. Nyproduktionen av bostäder har helt enkelt inte 

hängt med i samma takt som den rådande befolkningsutvecklingen. Sveriges 

befolkningsutveckling har sedan förra sekelskiftet varit väldigt framträdande och har nästan 

fördubblats (SCB, 2016). I kombination med den höga befolkningstillväxten och det 

långvarigt låga bostadsbyggandet råder det underskott på hyreslägenheter i stora delar av 

Sverige. Under 2015 var det 240 kommuner i Sverige som hade bostadsbrist (Boverket, 

2016). 
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Skåne är inget undantag, Länsstyrelsen (2015) uppger att det råder bostadsbrist i 22 av länets 

33 kommuner. Trots att populationen kontinuerligt ökar byggs det inte tillräckligt med 

bostäder för att möta behovet. Gapet mellan utbud och efterfrågan är stort och det beror 

främst på den pågående invandringen och urbaniseringen. Bostadsbyggandet kommer inte 

upp till de nivåerna som efterfrågas och gapet ser istället ut att växa. 

                     

Skåne är en av Sveriges viktigaste tillväxtregioner med ett väletablerat näringsliv. 

Näringslivet har goda förutsättningar att utvecklas, men en förutsättning för det är en 

välfungerande bostadsmarknad. För att upprätthålla en långsiktig ekonomisk utveckling krävs 

det en stabil bostadsmarknad, därmed är det viktigt att bristen på bostäder inte blir ett hinder 

för företag att etablera sig och växa i regionen. Problem som kan uppstå när det inte finns 

tillräckligt med bostäder är att företagen kan uppleva svårigheter med att rekrytera ny 

personal (Länsstyrelsen, 2015).  

	

1.2	Problemdiskussion	

Dagens bostadsmarknad framhävs som akut och undermålig och kännetecknas idag av långa 

kötider för hyresrätter och höga priser på bostadsrätter. Detta bidrar till inlåsningseffekter, 

segregation och låg rörlighet på bostadsmarknaden (SOU, 2015:48). Till följd av den 

problematiska bostadsmarknaden drabbas både enskilda individer och samhället i stort. 

Bostadsbristen medför svårigheter att hitta ett boende vilket kan få allvarliga konsekvenser 

för enskilda individer då de har svårt att etablera sig där utbildning eller arbeten finns. En 

dysfunktionell bostadsmarknad kan även medföra trög rörlighet på arbetsmarknad och detta 

kan bromsa företagens möjligheter att växa och utvecklas genom att det uppstår 

rekryteringsproblem (ibid.) 

                     

Bostadsbristen är i grund och botten politisk eftersom det är politikerna som sätter upp 

spelreglerna och drivkrafterna för bostadsmarknaden (Lindblom, 2001). Dagens 

bostadssituation präglas fortfarande av den ekonomiska kris som förekom under 1990-talet 

(Nybyggarkommissionen, 2014). Krisen utvecklades från en fastighetsbubbla till en 

statsfinansiell kris och det var bostadssektorn som drabbades hårdast. Staten avvecklade 

subventioner, den låga räntan var inte längre garanterad samt att stöden till bostadsbyggande 

försvann. På 1990-talet var det höga subventioner för att bygga nya bostäder och 
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fastighetsskatterna var låga men vidare in på 2000-talet var i princip alla subventioner borta 

(Holmqvist & Turner Magnusson, 2013). Turner och Whitehead (2002) kallade dessa 

dramatiska förändringar för “the swedish grand restructuring”. Dessa förändringar fortsatte in 

på 2000-talet. Bostadsmarknaden har helt enkelt inte hämtat sig sedan dess och därför ligger 

bostadsbyggandet fortfarande kvar på en låg nivå. 

                     

Stockholms Handelskammare (2014)  belyser problemet med bostadsbrist avseende företags 

utvecklingsmöjligheter. I undersökningen framgår det att nästan en tredjedel av de snabbast 

växande företagen någon gång har haft problem med att rekrytera personal på grund av 

bostadsbristen. Antaganden om att bostadsbristen medför rekryteringssvårigheter stöds även 

av Hyresgästföreningen (2012). Enligt deras undersökning utgör bostadsbristen det tredje 

största hindret att rekrytera personal. I en rapport av Sydsvenska Handelskammaren (2015) 

framgår det att två av tre företag i Skåne upplever rekryteringssvårigheter. Dock visar deras 

problematik ingen direkt koppling till bostadsbristen utan snarare till att de inte kan 

tillhandahålla personal med rätt kompetens. 

 

Forskningen kring snabbväxande företag är tämligen ny och därmed inte speciellt 

omfattande. Tidigare internationell forskning visar på att en stor del av nettotillväxten av nya 

jobb skapas av ett fåtal snabbväxande företag (Henrekson & Johansson, 2010; Delmar, 

Davidsson & Gartner, 2003; Neumark, Wall & Zhang, 2008). 

                     

Tidigare forskning i Sverige påvisar att 10 procent av de snabbast växande företagen 

genererade 89 procent av alla jobb som skapades. Undersökningen utfördes under perioden 

2005 till 2008 och baserades på företag med fler än en anställd (Daunfeldt et al, 2011). 

Vidare finns snabbväxande företag representerade i alla branscher och i hela landet 

(Davidsson, Delmar & Wiklund, 2007; Henrekson & Johansson, 2010). Henrekson & 

Johansson (2010) belyser även att majoriteten av gasellföretag är mindre företag.  

 

Det finns en rad faktorer som påverkar huruvida ett företag lyckas växa snabbt eller inte. 

Begränsningarna kan vara såväl externa som interna. Tidigare forskning har påvisat främst tre 

orsaker till att tillväxtföretag inte lyckas växa. En grov indelning av dessa tre tillväxtbarriärer 

är:  

• Avsaknad av tillväxtambitioner 
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• Begränsade faktorer i det institutionella ramverket 

• Brist på kompetens eller resurser              

Avsaknad av tillväxtambitioner kan bero på entreprenörernas negativa syn på expansion 

(Wiklund, Davidsson & Delmar, 2007). Vidare kan den negativa inställningen till expansion 

förklaras av att vissa företagare vill behålla sin självständighet och är därmed mindre benägna 

till att växa. Ägaren vill behålla kontrollen över företaget och med ökad tillväxt blir det 

svårare (Cassar, 2007; Johansson, Palmberg & Bornhäll, 2013). 

 

Begränsade faktorer i det institutionella ramverket utgörs främst av skatter och regler som 

begränsar tillväxten (Henrekson & Johansson, 2010). Företagens kapital påverkas av 

skattesystemets utformning och därmed har det en påverkan på hur tillväxtbenägna företagen 

är (Henrekson & Johansson, 2009). 

 

Brist på kompetent personal upplevs av många företag som ett stort tillväxthinder men den 

empiriska forskningen kring problemet är relativt liten. Tidigare forskning har dock lyft fram 

att kompetensförsörjningen påverkas av ett antal faktorer. En av de mest framstående är 

matchningsproblematiken mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Tillgång till 

infrastruktur har också en inverkan på kompetensförsörjningen (Daunfeldt, Fergin & 

Bornhäll, 2015). 

 

Tidigare forskning som har berört kopplingen mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad har 

lyft fram hyresrätten som en viktig upplåtelseform för att skapa rörlighet på marknaden 

(Branden, 2008; Statens bostadskreditnämnd, 2008). Statens bostadskreditnämnd (2008) 

beskriver i sin utredning sambanden mellan bostadsmarknaden, arbetskraftens rörlighet och 

tillväxten. Det är viktigt att det finns ett brett och tillgängligt utbud av olika upplåtelseformer 

för att invånarna ska kunna flytta mellan orter där studier och arbete finns. 

 

Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning på att snabbväxande företag har en betydande 

positiv inverkan på sysselsättningen. Forskningen kring rekryteringssvårigheter för 

tillväxtföretag berör främst svårigheter med kompetensförsörjning. Tidigare studier visar även 

på samband mellan arbetsmarknaden och bostadsmarknaden. 
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Tillväxtrelaterade problem som rekryteringsvårigheter och kompetensförsörjning är därmed 

intressant att undersöka i byggbranschen. Det är en personalintensiv bransch som oftast 

präglas utav tillväxt (Parment, 2010). Anställda i ett byggföretag är en av de viktigaste 

resurserna eftersom det är de som utför och producerar tjänsten. Byggbranschen är 

följaktligen viktig för Sveriges ekonomi och tillväxt eftersom den står för ca 9 % av Sveriges 

BNP. Därmed är det av yttersta vikt att byggföretag kan tillhandahålla den personal som 

behövs. Bostadsbristen ska inte utgöra ett hinder för företagen att rekrytera den personal med 

rätt kompetens som krävs för att föra organisationen framåt i utvecklingen. Frågan är vad de 

som har det operativa ansvaret för rekryteringar anser om bostadsbristen. Tycker de att bristen 

på bostäder hämmar deras förmåga att hitta rätt personal och bidrar det till att organisationen 

inte kan utvecklas? Därmed vill vi undersöka om den rådande bostadsbristen bidrar till 

rekryteringssvårigheter och huruvida det i sin tur kan leda till svårigheter med 

kompetensförsörjningen. 

 

1.3	Problemformulering																					

Hur påverkar bostadsbristen rekryteringen för svenska gasellföretag inom byggbranschen i 

Stormalmö? 

                     

1.4	Syfte																					

Uppsatsens syfte är att beskriva och förklara de eventuella rekryteringssvårigheter och 

kompetensförsörjningsproblem som bostadsbristen medför och hur det påverkar tillväxten för 

byggföretag i Stormalmö. Vidare är syftet att undersöka hur tillväxt, arbetsmarknad och 

bostadsmarknad påverkas av varandra och vilka konsekvenser det ger för 

rekryteringsmöjligheter i byggbranschen.  

 

1.5	Centrala	begrepp                  	

Gasellföretag: Begreppet åsyftar snabbväxande företag.  

Kompetensförsörjning: Sammanfattande benämning på vad som krävs för att tillgodose 

företagets behov av arbetskraft.  

Missmatchning: Utbudet av arbetskraft matchar inte det som efterfrågas på 

arbetsmarknaden.  
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1.6	Disposition	
                     

                 

	  

Kapitel	1	
• Inledning:	Här	beskrivs	problembakgrund	och	problemdiskussion	vilket	följs	av	vår	
problemformulering,	sy_e	samt	centrala	begrepp.	

Kapitel	2	

• Teore`sk	referensram:	Här	återfinns	relevant	teori	som	krävs	för	ab	besvara	vår	
problemformulering.	I	kapitlet	beskrivs	`llväxdöretag,	resursbaserat	perspek`v	och	
samband	mellan	arbetsmarknad	och	bostadsmarknad.		

Kapitel	3	
• Metod:	Beskrivning	och	mo`vering	av	de	metodval	som	krävs	för	ab	besvara	vår	
problemformulering.		

Kapitel	4	
• Empiri:	Här	redovisas	insamlad	data	från	våra	intervjupersoner	

Kapitel	5	
• Analys	och	resultat:	Till	en	början	presenteras	först	vår	egendesignade	analysmodell.	
Vidare	analyseras	studiens	empiriska	material	u`från	vår	teore`ska	referensram.	

Kapitel	6	
• Slutsats:	I	det	avslutande	kapitlet	sammanställs	studiens	resultat	och	slutsatser.	
Avslutningsvis	beskrivs	studiens	bidrag	samt	förslag	`ll	fortsab	forskning.	
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2.	Teoretisk	referensram	

I detta kapitel redovisar vi vår teori som rör studiens problemområde och referensramen är 

uppdelad i olika områden vilka utgör grundstenarna i arbetet. Kapitlet börjar med en 

introduktion till vad som utmärker tillväxtföretag och vilka som är de främsta tillväxthindren 

för dem. Efter det presenteras teorier kring resursbaserade perspektiv för att i nästa steg titta 

närmare på vilka samband som finns mellan arbetsmarknad och bostadsmarknad.                  

	

2.1	Gasellföretag                    	
Begreppet gaseller myntades för första gången av den amerikanska forskaren David Birch. 

Han identifierade vilka företag som var snabbväxande. Dessa företag var oftast små och 

genererade många nya arbetstillfällen. Gasellföretag tenderar till att vara yngre än det 

genomsnittliga företaget (Henrekson & Johansson, 2008). Den vanligaste företagstillväxten 

bland små och medelstora företag är så kallad organisk tillväxt, närmare bestämt tillväxt   

som inte drivs av uppköp eller samgåenden med andra företag (Henrekson & Johansson, 

2008).  

 

David Birch beskrev gasellföretagen som den lilla grupp företag som stod för majoriteten av 

jobbskapandet under 1980- och 1990-talet i USA. Birch beskrev ekonomin med hjälp av tre 

djurfabler: elefanter, möss och gaseller. De så kallade elefanterna var gamla företag som ej 

växte eller som drog ner på sin verksamhet. De företag vilka benämndes som möss arbetade 

endast för sin överlevnad medan gasellerna stod för hög tillväxt och stort tillskott av 

arbetstillfällena i USA. Birch definition av gaseller var att företagen skulle ha en minst 20-

procentig årlig tillväxt under en femårsperiod (Birch, 1979). Birch ursprungliga definition 

baserade tillväxten på förändringen i antalet anställda eller på förändringen i förädlingsvärdet, 

alternativt en kombination av de båda. Denna definition har under senare tid omarbetats och 

reviderats. OECD och Eurostat har arbetat med att identifiera snabbväxande företag och 

gaseller. Där har de kommit fram till följande definition av gaseller: ”All enterprises up to 5 

years old with average annualized growth greater than 20 percent per annum, over a three 

year period, should be considered as gazelles”. 

                     

Ytterligare krav är att företagstillväxten inte får ske genom samgåenden eller fusioner med 

andra företag. Det skulle leda till en snedvriden bild av gaseller på grund av att sådana 
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ansatser kan öka sysselsättningen och omsättningen avsevärt trots att de i själva verket inte 

växer någonting. Följaktligen ska företagen ha minst 10 sysselsatta när deras tillväxt börjar 

mätas. 

                     

2.2	Företagstillväxt	och	tillväxtambitioner	

Företagstillväxt är viktigt i flertalet avseenden, inte minst för samhället. Tillväxten bidrar till 

att produktionen och sysselsättningen ökar i företaget och det i sin tur leder till att nya 

arbetstillfällen skapas (Henrekson, 2001). Tillväxtorienterade företag är de som främst bidrar 

till branschdynamik och ekonomisk tillväxt. Tillväxten i ett företag kräver både vilja om att 

växa samt möjligheter att göra det, där viljan till att växa utgör grunden för all företagstillväxt 

(Coad, 2009). Vidare behöver således viljan kompletteras med att det finns möjligheter för 

företagen att växa.  

	
Figur	1.	Tillväxtambitioner	och	företagstillväxt	(Daunfeldt,	Fergin	&	Bornhäll,	2015) 

Figur 1 beskriver företag som har tillväxtambitioner och de som inte har det. De som inte har 

ambitioner kommer inte att växa, oavsett vilken politik som bedrivs inom företaget. De 

företag med utpräglade tillväxtambitioner kan delas in i två grupper, dels de som växer och 

dels de som inte växer på grund av att de möter någon form av tillväxtbarriär. Definitionen på 

en tillväxtbarriär är en faktor som hindrar tillväxtorienterade företag att växa, trots att de vill 

(Daunfeldt, Fergin & Bornhäll, 2015). 
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En grov indelning av tre olika tillväxtbarriärer som hämmar företagens tillväxt är avsaknad 

av tillväxtambitioner, begränsade faktorer i det institutionella ramverket samt brist på 

kompetens eller resurser. En negativ inställning till expansion kan förklaras av att företagarna 

vill behålla sin självständighet och är därmed mindre benägna till att växa. Ägaren vill 

behålla kontrollen över företaget och med ökad tillväxt blir det svårare (Wiklund, Davidsson 

& Delmar, 2007; Cassar, 2007; Johansson, Palmberg & Bornhäll, 2013). 

 

Brist på kompetens upplevs av många företag som ett stort tillväxthinder. 

Kompetensförsörjningen påverkas av ett antal faktorer. En av de mest framstående är 

matchningsproblematiken mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden. Tillgång till 

infrastruktur har också en inverkan på kompetensförsörjningen (Daunfeldt, Fergin & 

Bornhäll, 2015). 

                                     

2.3	Wiklunds	modell	kring	drivkrafter	för	tillväxt	

Wiklund (1998) har arbetat fram en teoretisk modell för att förstå ett företags tillväxtprocess. 

Enligt Wiklund (1998) finns det en korrelation mellan ett antal indirekta variabler och 

företagets strategi. Det är i sin tur endast företagets strategi som påverkar tillväxten. De 

indirekta variablerna utgörs av tillgången till resurser och kompetens, omgivningens 

påverkan på företaget samt motivationen att växa. Modellen innefattar ett yttre ramverk för 

hur tillväxtprocessen kan förstås och bör ej tolkas statiskt. Modellen är flexibel vilket innebär 

att valet av teorier kan anpassas efter det som anses vara relevant för undersökningen. Fokus 

kommer därmed endast att ligga på kompetens som tillväxt eftersom syftet med rapporten är 

att undersöka rekryteringssvårigheterna för gasellföretag på grund av bostadsbristen och hur 

det hämmar tillväxten för företag.  
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Figur	2.	Wiklunds	modell	(Wiklund,	1998)	

2.3.1	Kompetens	som	tillväxt                	

Personalen är en oerhört viktig del för företagens framgångar, vilket innebär att det är av 

signifikant betydelse att anställa kompetent personal som gemensamt arbetar mot samma mål. 

Kompetensen är en vital del för att skapa sig konkurrensfördelar (Prahalad & Hamel, 1990). 

För företagen är det också viktigt att ta reda på vilken kompetens de besitter men även vilken 

kompetens de behöver i framtiden (Lindsey & Stuart, 1997). Vidare kan kärnkompetensen 

ses som ett mycket viktigt konkurrensmedel för ökad tillväxt. Kärnkompetensen utgörs av de 

mest vitala resurserna och kunskaperna i ett företag som är svårast för konkurrenter att 

kopiera (Foss, 1993). Exempel på vad kärnkompetensen kan innefatta är bland annat 

ledarskapsattityder, organisationsstruktur, personal och kunskap samt kultur och värderingar 

(Wennberg, Lindberg & Fergin, 2013). Små och medelstora företags kärnkompetens utgörs 

oftast av den tekniska kompetensen. Följaktligen avgör kärnkompetensen om ett företag 

behöver outsourca arbetsuppgifter till underleverantörer. Besitter företaget en hög 

kärnkompetens kan de växa genom att nyanställa personal istället för att outsourca 

arbetsuppgifter till underleverantörer (Gottschalk & Solli-Saether, 2005). Fokus på 

kärnkompetens leder i sin tur till att företag kan koncentrera sig på ett marknadssegment och 

därigenom utveckla specialistkunskap inom detta område.                  

2.3.2	Kompetens	som	tillväxthinder	

En typisk tillväxtbarriär i denna modell är brist på kompetens, vilket utgör en av de viktigaste 

interna resurserna för ett företag (Penrose, 1959). Kompetensförsörjningen i sin tur påverkas 

av flertalet externa villkor. Matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft är en av 

de mest framstående. Den främsta faktorn som påverkar utbudet på arbetskraft är 
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utbildningssystemet och hur väl det svarar på företagens behov. Ytterligare externa villkor 

som påverkar kompetensförsörjningen är infrastruktur och företagens lokalisation. Företagets 

säte har en påverkan i hur lätt det är att hitta rätt kompetens. Om ett företag är stationerat i 

närheten av liknande verksamheter underlättas kompetensförsörjningen. Klusterbildningar 

lockar även därför specialistkompetens till sådana områden (Folta, Cooper & Baik, 2006). 

Enligt samma logik kan det vara svårare att locka kompetent personal till glesbygdsområden. 

I storstadsregionerna är problemet inte att attrahera kompetent arbetskraft utan det kan istället 

vara bostadsbristen som innebär problem med rekryteringen (Wennberg, Lindberg & Fergin, 

2013). 

 

2.4	Resursberoendeteorin 	

Utgångspunkten för resursberoendeteorin är att ingen verksamhet är självförsörjande och att 

företagen är beroende av samhället. Ett centralt antagande är att en organisation är beroende 

av externa resurser för att överleva och därmed handlar under osäkerhet. Företaget måste 

kartlägga de viktigaste resurserna och se till att dessa finns tillgängliga (Pfeffer & Salancik, 

1978). Fokus i denna teori ligger således på hur omvärlden påverkar verksamheten och vilka 

konsekvenser detta medför. 

                             

Anskaffning av resurser är essentiellt för företagets överlevnad. Därmed blir företaget 

beroende av omgivningen på grund av att de måste samspela med andra aktörer för att erhålla 

resurserna. Till följd av detta utarbetar organisationen strategier för att minska osäkerheten att 

tillhandahålla resurser och därmed säkra flödet av de mest kritiska resurserna (Pfeffer & 

Salancik, 2003; Hillman, Withers & Collins, 2009; Chen & Roberts, 2010). Detta kan ske 

genom samarbeten med externa parter och samverkan med starka organisationer som 

kontrollerar de kritiska resurserna. För att minska beroendet av externa aktörers inflytande 

kan företag istället försöka öka sin egen makt över de mest vitala resurserna (Ulrich & 

Barney, 1984). 

                           

Resurserna behöver nödvändigtvis inte vara råvaror, utan kan även utgöras av information, 

medarbetare, kapital, tjänster och legitimitet. Kritiska resurser i ett företag kan skilja sig 

avsevärt åt i olika fall och därmed bör bedömningar göras för att lokalisera de mest kritiska 

resurserna. Alla resurser är inte lika nödvändiga för ett företags överlevnad. En del resurser 

kan bytas ut utan att minska effektiviteten. 
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Churchill och Lewis (1983) har identifierat ett antal resurser som är av betydelse för olika 

tillväxtskeende i ett företag. När ett företag vet i vilken tillväxtfas de är i går det lättare att 

avgöra vilken typ av resurser som kommer ha störst inverkan på en fortsatt tillväxt (Churchill 

& Lewis, 1983). De mest essentiella resurserna har Churchill och Lewis (1983) delat upp i 

fyra olika kategorier:  

              

• Finansiella resurser - Likvida medel och kreditvärdighet. 

• Personalresurser - Antal och kompetens. 

• Systemresurser - Formella system kring information, planering och kontrollsystem. 

• Affärsresurser - Kundrelationer, marknadsandel, relation med underleverantörer.  

                                             

Den vetenskapliga litteraturen inom företagstillväxt utgår till stor del från Edith Penrose 

teorier i A theory of the Growth of the Firm som utvecklades redan under 1950-talet. Synen 

på företagstillväxt skulle vara resursbaserad (Penrose, 1959). Således skapas tillväxt genom 

hur väl företagen utnyttjar sina produktiva resurser, det vill säga hur humankapital och annat 

kapital används för att skapa konkurrensfördelar gentemot andra företag. 

 

I ett företag som har ambitioner att växa är strategier och planering av tillväxten viktig. I 

denna tillväxtplanering blir företagets resurser en central del för företagets möjligheter att 

växa (Penrose, 1959). Det finns två typer av resurser, där den första typen är nyinhämtade 

resurser och den andra är redan befintliga resurser inom företaget. Ett företag i tillväxt har 

enligt (Ahrens, 1999) alltid en viss brist på resurser medan att tillräckligt med resurser 

kännetecknas av att tillväxten i företaget minskar eller står still. Penrose (1959) menar att om 

företaget vill fortsätta växa behövs det mer resurser i form av kompetens och arbetskraft än 

vad företaget har i nuläget. 

                     

2.5	Bostadsmarknad           	

2.5.1	Definition	av	bostadsbrist                    	

Trots att bostadsbristen är ett högaktuellt ämne när det talas om Sveriges bostadsmarknad 

finns det ingen vedertagen definition av bostadsbrist (Boverket, 2013). Bostadsbrist är ett 

komplext ämne och det berör många aspekter, därmed finns det ofta många utgångspunkter 
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när man talar om hur allvarlig bostadsbristen är (Boverket, 2013). Innebörden av bostadsbrist 

kan därmed tolkas olika, med bostadsbrist kan det exempelvis menas att det finns för få 

bostäder eller att de bostäder som finns inte uppfyller vissa krav (Boverket, 2013). I grund 

och botten handlar det om relationen mellan befolkningens storlek och mängden bostäder, det 

är dock svårt att ge ett svar på hur relationen bör se ut (LO, 2014). Ekonomer brukar ofta 

definiera bostadsbrist som ett efterfrågeöverskott, där boendestandarden inte stämmer 

överens med individer är beredda att betala för (Glaeser, E. L. & Luttmer, E. (2003). Det är 

också viktigt att beakta vilken typ av bostäder det är brist på, således är det viktigt att skilja 

på olika upplåtelseformer då olika bostadskonsumenter efterfrågar olika egenskaper. Bristen 

på bostadsrätter behöver exempelvis inte vara lika stor som bristen på hyresrätter (Boverket, 

2013). Hänsyn bör även tas till om det befintliga beståndet används på ett effektivt sätt och 

likaså om utbudet matchar det som efterfrågas. (Boverket, 2013)                   

2.5.2	Bostadssituationen	

Det råder bred samsyn om att det är bostadsbrist i Sverige. Bostadsbyggandet och 

befolkningsutvecklingen går i otakt där utbudet av bostäder, i synnerhet hyreslägenheter, helt 

enkelt inte möter den höga efterfrågan (Hyresgästföreningen, 2013). Problematiken återfinns 

främst i storstadsregionerna och regioner med positiv befolkningsutveckling där antalet 

hyreslägenheter långt ifrån svarar upp mot efterfrågan. Anledningen är främst på grund av 

den kraftiga urbaniseringen och invandringen (Boverket, 2013) 

 

Skåne är en av de tre största och viktigaste tillväxtregionerna i Sverige. Skåne har ett 

väletablerat näringsliv, därmed är det viktigt att tillgodose invånarnas bostadsbehov för att 

bibehålla tillväxt och medborgarnas välfärd (Länsstyrelsen, 2015). Bostadsmarknaden i 

Skåne har präglats av bostadsbrist de senaste 10 åren. Utmärkande för bostadsbristen är att 

det saknas tillgång på vissa typer av bostäder i vissa lägen. Främst är det avsaknad av små 

hyreslägenheter i samtliga kommuner och i de större städerna är det brist på lägenheter i de 

attraktiva områdena kring centrum. 

                 

Befolkningsutvecklingen i Skåne har under de senaste åren varit positiv och beräknas 

fortsätta att öka. Det råder ett underskott på bostäder i 22 av länets 33 kommuner och 

Stormalmö-regionen är inget undantag. Det som främst hindrar bostadsbyggandet är bland 

annat inlåsningseffekter för hushållen, höga byggkostnader och 
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marknaden.  Befolkningsökningen i Skåne beror främst på den pågående invandringen och 

urbaniseringen (Länsstyrelsen, 2015).  

 

2.6	Samband	mellan	bostadsmarknad	och	arbetsmarknad	

Trots att situationen är särskilt allvarlig i storstadsregionerna påverkar det hela landet. 

Utvecklingen är besvärlig för många människor i Sverige och hämmar tillväxten på grund av 

att invånarnas rörlighet reduceras (SOU 2012:88). En väl fungerande bostadsmarknad är en 

förutsättning för en växande ekonomi. Om det blir svårare att flytta till en ny stad eller 

stadsdel hämmar det utvecklingen av ekonomin eftersom näringslivets möjligheter till att 

nyrekrytera minskar. Det i sin tur leder till en ekonomisk obalans och tillväxten i Sverige 

hämmas (Nybyggarkommisionen, 2014). Bristen på bostäder i attraktiva regioner kan också 

innebära att unga inte kan prova olika yrken och att eventuellt val av studieort påverkas 

negativt. Det är viktigt för arbetsmarknaden att unga har möjlighet till rörlighet (SOU 

2012:88). Detta skapar därmed problem och svårigheter för hushållen men bidrar även till en 

bromsad utveckling av tillväxtregionerna. 

                     

Det har från en rad håll framhävts att bristen på bostäder resulterar i en minskad rörlighet på 

arbetsmarknaden (LO, 2014), vilket går i motpol mot hur en fungerande samhällsekonomi 

bör se ut, där arbetsmarknaden bör kännetecknas av rörlighet (Hyresgästföreningen, 2013). I 

en intervjuundersökning som presenterades av Hyresgästföreningen påvisades det att sju 

procent av befolkningen i åldrarna 15 till 79 har avstått från att söka jobb i Stockholms-, 

Göteborgs- och Malmöregionen på grund av bristen på bostäder. Det framgick i samma 

undersökning att fyra procent någon eller några gånger tackat nej till jobb i dessa regioner på 

grund av bostadsbristen (Hyresgästföreningen, 2012). Det är viktigt att möjligheten finns för 

individer att flytta till och från orter för att företagens kompetensförsörjning ska vara god och 

hållbar vilket i sin tur resulterar i en ökad jobbtillväxt. 

 

Det finns en mängd studier som tyder på att det finns ett starkt samband mellan geografisk 

rörlighet och ekonomisk utveckling (Israelsson T, T Strannefors och H Tydén, 2003). En 

geografisk rörlighet på bostadsmarknaden kan på lång sikt gynna tillväxten genom att 

humankapitalet sprids geografiskt vilket främjar inlärningsprocesser, innovationstakt och 

teknikspridning (Westerlund, 2005). Riksbanken framhäver att det kan uppstå 

rekryteringssvårigheter när det finns geografiska och yrkesmässiga obalanser på grund av att 



	 15	

de lediga jobben och de jobbsökande inte befinner sig på samma ort (Riksbanken, 2012). Det 

krävs en fungerande bostadsmarknad som gör det möjligt att flytta mellan orter för att lyckas 

få en rörlig arbetsmarknad, en mobil arbetsmarknad är en central del för näringslivets 

utveckling. Vikten av att kunna hitta boende på en ort är således en betydande faktor i det 

lokala företagsklimatet (Hyresgästföreningen, 2013). Det är också en del i företagsklimatet 

som i nuläget är undermålig, då svårigheten att hitta ett attraktivt boende minskar 

flyttbenägenheten. En minskad flyttbenägenhet kan minska den ekonomiska tillväxten och 

medföra en sämre matchning på arbetsmarknaden vilket leder till en högre arbetslöshet. (De 

Graaf, T. och Leuvensteijn, V.M, 2007). 

                     

Utifrån ett bostadsmarknadsperspektiv är det tre delområden som påverkar rörligheten och 

tillväxt (SOU, 2015:48). Dessa är:                                                      

• Bostadsbeståndet och bostadsbyggandets totala 

storlek                                                     

• Fördelningen mellan olika upplåtelseformer                                                     

• Bostadsutbudets struktur så som storlek etc. 

     

Studier visar att upplåtelseformen spelar roll på hur stor flyttbenägenhet människor har. 

Branden (2008) påträffar i sin studie att de som hyr sin bostad är mer benägna att flytta än de 

som äger sin bostad. Hyresrätter är följaktligen en upplåtelseform som måste kunna 

tillhandahållas för att folk ska kunna flytta dit jobben är (SOU 2012:88). Enligt dessa studier 

kan man därmed avläsa att om andelen hyresrätter ökar blir rörligheten på bostadsmarknaden 

högre och det främjar därmed arbetsmarknaden.  

 

Vidare menar SOU (2015:48) även att rörligheten och matchningen beror på institutionella 

förhållanden och regler, två exempel på sådana är:                     

• Hyresmarknadens funktionssätt. Regelverket för hyresmarknaden blir viktig för 

hyresmarknadens flexibilitet och mobilitet.                                 

• Skattesystemet. Trots att det finns arbete och bostäder på en ort, kan skattereglerna 

leda till att det inte lönar sig att flytta.              
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2.7	Hypotes													

	
Figur	3.	Egendesignad	hypotesmodell	

       	

Hypotes: Bostadsbristen kan ha en viss inverkan på rekryteringsmöjligheterna.	  
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3.	Metod	

I kapitlet presenteras de metodval som gjorts i studien. Vi redogör för vetenskapligt 
förhållningssätt, metodval, ansats, datainsamling, urval och analysmetod. Avslutningsvis 
diskuteras studiens validitet och reliabilitet.  

	

3.1	Vetenskapligt	förhållningssätt	
I en kvalitativ studie där forskarna undersöker människor och organisationer krävs ett 

speciellt synsätt av verkligheten där syftet är att sätta sig in och förstå 

undersökningsobjektet. Vårt förhållningssätt går i linje med det hermeneutiska synsättet då vi 

har studerat människors uppfattningar (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) är 

verkligheten skapad av människor och därför måste den studeras genom att undersöka 

människors uppfattningar av denna. Det som karakteriserar hermeneutiken är det unika, 

säregna och ord istället för siffror (Jacobsen, 2002). Genom att vi genomförde personliga 

kvalitativa intervjuer är det hermeneutiska förhållningssättet mest lämpligt för oss.   

                     

3.2	Metodval 	

I studiens initieringsfas gjordes ett grundläggande vägval, där vi valde en kvalitativ metod. 

Valet baserades utifrån den frågeställning som ska besvaras. Eftersom vi önskade att få en 

mer djupgående förståelse för respondenternas svar och resonemang var den kvalitativa 

metoden ändamålsenlig och mest lämplig efter de förutsättningar vi hade (Jacobsen, 2002). 

Vidare menar Jacobsen (2002) att en kvalitativ ansats ger en rik beskrivning av situationen 

och miljön kring individen samt belyser förhållandet mellan kontext och individ. Vi var inte 

intresserade av att ta reda på hur många gasellföretag som har påverkats av bostadsbristen. Vi 

ansåg att en intressantare vinkling var att förstå företagens bild av den problematiska 

bostadsmarknaden och hur den har påverkat tillväxtmöjligheterna. Genom en kvalitativ 

metod fick vi möjlighet att få fram en nyanserad beskrivning av ett högaktuellt ämne. En 

kvantitativ studie med angivna svarsalternativ hade inneburit att vi gått miste om mycket 

relevant information och studien hade blivit ytlig och inte gett någon rik beskrivning av 

situationen. 

                     

Den kvalitativa undersökning gav respondenterna en större frihet att besvara frågorna och 

därmed speglar det företagens verklighet. Ansatsen tvingar inte respondenten att ta en 
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förutbestämd ställning utan istället kan vikt läggas på detaljer, nyanser och det unika hos 

varje respondent. För att få en djup förståelse om respondenternas uppfattningar och 

ställningstagande valde vi att fokusera på ett fåtal respondenter.  

	

3.3	Ansats	

För att få fram en rättvisande verklighetsbild valde vi att tillämpa den deduktiva metoden 

vilket innebär att gå från teori till empiri (Jacobsen, 2002). Vi utformade en teoretisk 

referensram genom att fördjupa oss i vetenskapliga artiklar, litteratur och andra publikationer. 

Den deduktiva ansatsen gav oss möjlighet att få en uppfattning om teorier som rör 

tillväxtföretag, bostadsmarknad, arbetsmarknad och samband innan vi påbörjade insamlingen 

av empirisk data. Detta medförde att vi kunde bygga upp en stark förförståelse för ämnet och 

därmed göra insamlingen av empiri mer korrekt, förståelig och anpassad till vårt ämne.    

	

3.4	Datainsamling	

I en studie är det förmånligt att använda en kombination av sekundärdata och primärdata. De 

båda typerna av data kompletterar varandra föredömligt och styrker resultatet (Jacobsen, 

2002). 

3.4.1	Sekundärdata	

I början av vårt arbete hade vi begränsad kunskap inom ämnet, därav började vi med att läsa 

in oss på tidigare forskning samt studerade vi tidigare teorier och fakta. För att få fram 

trovärdig tidigare forskning har vi använt oss utav Högskolan i Halmstads sökmotor Summon 

samt genom Google Scholar. Vi har med hjälp av Högskolan i Halmstads bibliotek även 

kunnat hitta relevanta böcker som behandlar vårt ämne. Vi har även tagit del av publikationer 

från bland annat Boverket, Hyresgästföreningen, Statens offentliga utredningar och 

Länsstyrelsen för att samla in så mycket information som möjligt inom ämnet. Med hjälp av 

tidigare vetenskapliga artiklar och publikationer identifierades ytterligare relevanta artiklar 

genom deras referenser. Enligt Ejvegård (2009) är det en klok metod för att snabbt och enkelt 

hitta tidigare teori och forskning inom området.  
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Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna är internationella och är publicerade i ansedda 

journaler. För att koppla an till Sverige har vi använt publikationer från tillförlitliga instanser 

skrivna av framstående personer inom ämnet.  

 

Sekundärdata är information som inte är insamlad från den direkta källan utan istället baseras 

på upplysningar från andra forskare med ett annat ändamål, vilket är viktigt att ha i åtanke för 

användarna (Jacobsen, 2002). Därför var det viktigt att ta hänsyn till det och vara kritiskt vid 

bedömningen av urvalet av källor. Artiklarna vi valde är vetenskapliga vilket innebär att de 

blivit granskade innan de publicerats. Många av källorna har även blivit refererade och 

citerade i tidigare forskning vilket stärker tillförlitligheten för dem. Med denna bakgrund till 

vår insamlade sekundärdata anser vi att vi har fått en teoretisk grund med hög kvalitet. 

3.4.2	Primärdata	

Primärdatan har blivit insamlad genom fem intervjuer, där svaren utgör vår empiri. Tre av 

intervjuerna genomfördes med byggföretag vilka utgjorde våra huvudsakliga 

undersökningsobjekt. Intervjuerna utfördes per telefon främst på grund av de var stationerade 

på annan ort. Intervjun med Tillväxtverket genomfördes också via telefon på grund av den 

geografiska aspekten och intervjun med Sydsvenska Handelskammaren genomfördes på 

plats. 

 

Vid en öppen individuell intervju är samtalet det vitala och datainsamlingen sker genom en 

öppen konversation mellan vad undersökare och uppgiftslämnare säger (Jacobsen, 2002). 

Vidare menar Jacobsen (2002) att det läggs liten vikt på vad uppgiftslämnaren kan säga och 

de resultat som undersökaren får är i form av anteckningar eller bandupptagningar som i 

efterhand analyseras. Alla intervjuer har spelats in för att säkerställa att all relevant 

information kommer med i transkriberingen. Det innebar att vi kunde lyssna igenom 

intervjuerna för att inte missa relevant och viktig information.  

 

Enligt Jacobsen (2002) lämpar sig den här metoden för datainsamling då relativt få enheter 

undersöks och fokus ligger på vad den enskilda individen säger samt hur individen tolkar och 

lägger mening i ett speciellt fenomen. I vår studie lämpade sig denna metod bäst då vår 

population endast består av ett fåtal respondenter samt att vi vill belysa företagens 

uppfattning om bostadsbristen.  
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3.4.2.1	Utformning	av	intervjuguide	

Eftersom vår studie utgår ifrån kvalitativ metod var det av central betydelse att tillåta 

respondenterna att svara fritt på våra frågor men ändå hålla svaren inom ramen för vårt ämne. 

Vi valde att konstruera vår intervjuguide utifrån den teoretiska referensramen. Frågorna 

berörde således tillväxt, kompetensförsörjning och rekrytering. Intervjufrågorna var 

utformade så att frågorna skulle vara så öppna som möjligt. Därmed var intervjuguiden 

uppbyggd på en semistrukturerad grund vilket innebar att respondenterna fick möjlighet att 

ge utförliga svar. Genom att vi lät respondenterna utveckla sina svar förblev vi också 

objektiva under intervjun.  

 

Vi använde oss utav samma frågeguide till alla byggföretag vilket innebär att vi minskar 

risken att svaren avviker från studiens syfte. Inför intervjuerna med Tillväxtverket och 

Sydsvenska Handelskammaren konstruerades separata intervjuguider. Detta eftersom de inte 

var våra huvudsakliga undersökningsobjekt och vår avsikt var att få en övergripande bild av 

ämnet.  

 

3.5	Urval	

Vår undersökning har baserats på ett antal urval för att komma fram till valda 

undersökningsobjekt. Till en början utgick vi ifrån alla företag i Sverige. Efter det gjordes ett 

urval utefter företagens storlek, där vi valde att fokusera på medelstora företag. Ytterligare ett 

urval gjordes och valet blev alla tjänsteföretag med avgränsningen till företag inom 

byggbranschen. Slutligen fokuserar urvalet på medelstora företag inom byggbranschen 

belägna i Stormalmö. 

                     

Vi har valt att studera medelstora företag som befinner sig i tillväxtfasen eller som nyligen 

har genomgått en omfattande tillväxt, istället för att analysera företag som redan växt och har 

flera hundratals eller tusentals anställda. Då vi var i behov av erfarenheter och åsikter kring 

tillväxt och eventuella rekryteringssvårigheter krävs det att företagen har erfarit en gedigen 

tillväxt. Vi anser att medelstora tillväxtföretag har större möjligheter att besvara frågor kring 

vår problemformulering än små tillväxtföretag då det oftast finns en större och mer utformad 

organisation i större företag.  
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Anledningen till att studien ska fokusera kring medelstora företag inom byggbranschen var 

för att drygt en tredjedel av företagen ville växa både med andelen anställda och omsättning 

(Tillväxtverket, 2009). Följaktligen är byggbranschen den bransch som till störst del upplever 

anställning av personal som en viktig åtgärd för att växa (Tillväxtverket, 2009). 

                     

Konjunkturbarometern styrker bilden av att det finns tecken på att arbetskraftsbristen inom 

byggbranschen är större i Sydsverige än i övriga landet. Enligt Sydsvenska 

Handelskammaren (2015) kan det konstateras att brist på kompetent personal för närvarande 

upplevs vara ett tillväxthinder för företag inom byggsektorn. Utmaningen kan i hög grad 

påverka tillväxtmöjligheterna för företag i Sydsverige.  

3.5.1	Val	av	företag																	

För att identifiera medelstora tillväxtföretag utgick vi ifrån Dagens Industri som varje år utser 

Sveriges gasellföretag. Vi utgick sedan ifrån gasellistan i Skåne och valde ut de byggföretag 

som befinner sig i Stormalmö.  

Dagens Industri (2014) har formulerat följande gasellkriterier: 

- en omsättning som överstiger 10 Mkr 

- minst tio anställda 

- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret  

- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 

- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt  

- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner 

- sunda finanser 

              

3.6	Analysmetod	

Vi valde att analysera empirin mot den teoretiska referensramen, vi ställde upp de viktigaste 

delarna från empirin mot teorin. Vi har kategoriserat analysen utifrån teorins huvudområden, 

därefter har den insamlade empirin analyserats mot teorin. Detta har gjort det möjligt att 

belysa skillnader och likheter mellan teori och empiri samt mellan respondenternas svar. 

Detta menar Jacobsen (2002) är en förmånlig analysprocess. Processen börjar med en 

beskrivning av den insamlade datan vilket följs av en kategorisering där vi delar in den 

insamlade datan i olika kategorier. Kategorisering är en förutsättning för att kunna jämföra 

insamlad data mot teori, detta följs av en kombination där likheter och skillnader analyseras. 

Analysen har sedan bearbetats för att resultera i en slutsats där vi har besvarat vår 
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problemformulering.  För att förtydliga likheter och skillnader mellan våra respondenter har 

vi placerat in de mest väsentliga svaren i en matris (Halvorsen, 1992). Matrisen illustreras i 

analyskapitlet.  

 

3.7	Studiens	validitet	och	reliabilitet	

I en undersökning ska forskarna alltid försöka minimera problem som har med 

giltighet/relevans (validitet) och tillförlitlighet/trovärdighet (reliabilitet) att göra. Ett kritiskt 

förhållningssätt ska genomsyra hela studien.  

3.7.1	Validitet	

Validitet hänför sig till studiens giltighet och relevans och kan i sin tur delas in i två 

delkomponenter, intern och extern validitet (Jacobsen, 2002).  

3.7.1.1	Intern	giltighet	
Intern validitet innebär att ta ställning till att vi faktiskt mäter det vi avser att mäta. (Jacobsen, 

2002). Vi valde därmed att intervjua byggföretag för att få företagens bild av problemet. 

Deras svar gav en korrekt bild över hur situationen ser ut och är således riktiga och relevanta. 

Frågorna har fokuserat kring företagens tillväxt och eventuella rekryteringssvårigheter vilket 

genomsyrar studiens syfte. Intervjuguiden har utformats på ett semistrukturerat sätt vilket gav 

respondenterna möjlighet att ge mer utvecklande svar och belysa det mest väsentliga. Då 

riskerar inte respondenternas svar att avvika från det vi avser att undersöka. Genom att vi 

ställde samma frågor till alla byggföretag minskade även risken för att samtalen skulle avvika 

från studiens syfte. Respondenternas svar var likartade vilket enligt Jacobsen (2002) tyder på 

en riktig bild av verkligheten och styrker den interna giltigheten. Den interna validiteten har 

stärkts genom att de insamlade teorierna är skrivna av framstående forskare och institutioner 

inom företagstillväxt, bostadsmarknad och arbetsmarknad. 

3.7.1.2.	Extern	giltighet		
Med extern giltighet menas huruvida det som undersökts går att applicera i andra 

sammanhang och kontexter, dvs. studiens generaliserbarhet (Jacobsen, 2002). Syftet med vår 

studie är att förklara och beskriva eventuella rekryteringssvårigheter samt samband mellan 

arbetsmarknad och bostadsmarknad. Därmed går slutsatserna att generalisera analytiskt och 

detta leder till en hög analytiskt generaliserbarhet. Syftet med kvalitativa studier handlar om 

att fördjupa kunskapen om begrepp och fenomen än att statistiskt generalisera. Resultaten 

fungerar som en vägledning och indikation till fortsatt forskning (Jacobsen, 2002). 



	 23	

3.7.2	Reliabilitet	

Med reliabilitet menas studiens trovärdighet och tillförlitlighet, dvs. om studien kan upprepas 

vid andra tidpunkter, av andra forskare och ändå få fram samma resultat (Jacobsen, 2002). 

Det indikerar på om den empirin som studien grundar sig på är framtagen på ett tillförlitligt 

sätt. Jacobsen (2002) nämner att kontexten där informationen insamlas kan ha inverkan på 

resultatet, närmare bestämt var intervjuobjektet befinner sig under intervjun. Alla 

respondenter befann sig på sin arbetsplats under intervjutillfällena. Det innebar att de kände 

sig trygga och bekväma under hela intervjun. Vi spelade även in intervjuerna för att minimera 

risken att gå miste om värdefull information. Vår transkribering skickades även tillbaka till 

respondenterna för de skulle få möjlighet att läsa igenom sammanställningen. Sammantaget 

har dessa delar bidragit till en hög reliabilitet.      
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4.	Empiri	

I detta kapitel redovisas den insamlade empirin som används för att besvara 

problemformuleringen. Byggföretagen, Tillväxtverket och Sydsvenska Handelskammaren har 

var sin del i kapitlet. 

	

4.1	Byggföretag	X	

Byggföretag X är etablerade i Stormalmö och deras verksamhet utgörs av byggservice, 

fastighetsförvaltning, om- och tillbyggnad samt nyproduktion. Vi har intervjuat Vd:n på 

företaget. I nuläget har de 59 anställda och de räknar med att anställa det kommande året. 

Byggföretag X har av DI gasell blivit utnämnda till ett gasellföretag.   

 

Byggföretag X uppfattning om bostadsbristen är att det inte råder någon bostadsbrist i 

Stormalmö av den enkla anledningen att det finns tillgängliga lägenheter. Dock poängterar de 

att det säkert råder någon form av bostadsbrist, men frågan är för vem. Byggföretag X har ett 

systerföretag som äger bostäder, och de menar på att det inte är helt lätt att hyra ut alla 

bostäder. Vidare framhäver de att det finns en risk att medier rapporterar ut en annan bild än 

hur verkligheten ser ut och att det kan leda till passivitet hos bostadssökande då risken finns 

att de går in med inställningen att det inte finns några lägenheter att hyra.  

 

Byggföretag X har inga utpräglade fortsatta tillväxtambitioner utan de vill verka i Stormalmö 

och där finns en viss gräns på hur stora man kan vara. De anser däremot att de har 

möjligheter att växa men att det är ett medvetet val från deras sida att inte växa mer på grund 

av att det är väldigt tidskrävande. De nämner dock att om de ska växa mer så är det genom att 

öka sin omsättning och inte sin personalstyrka men att de i nuläget inte har någon utpräglad 

strategi för fortsatt tillväxt. Byggföretag X menar på att den allmänna konjunkturen har varit 

god och har därmed varit en bidragande faktor för deras tillväxt. Däremot poängterar de att 

brist på personal med rätt kompetens skulle kunna hota tillväxten och att det inte är helt lätt 

att hitta kompetent personal på grund av att det föreligger en matchningsproblematik som 

enligt dem är utbildningsrelaterad. De anser att utbildningsstandarden tenderar till att vara 

bristfällig. Vidare understryker Byggföretag X att det skulle vara förödande om de inte kan 

tillhandahålla personal med rätt kompetens, det skulle innebära att tillväxten hämmas och att 

de tappar sina avtal och får svårt att konkurrera på marknaden.  
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Byggföretag X har de senaste åren anställt personal och de framhäver att det inte har varit 

helt enkelt. Detta till följd av att konjunkturen har varit god och därmed är det många som har 

jobb och ogärna byter jobb. Det har därför varit stor konkurrens om personal med rätt 

kompetens. Dock har bostadsbristen inte inneburit ett hinder för deras rekrytering och inte 

heller att det har varit problem med att locka till sig personal på grund av bostadssituationen i 

Skåne. De anser att många av deras byggarbetare bor i mindre kommuner utanför Stormalmö 

och att de inte har några problem med att köra en lite längre sträcka till arbetet. Däremot 

framhäver Byggföretag X att om bostadssituationen förvärras kan det börja uppstå problem i 

form av rekryteringssvårigheter, men att det är en bit kvar tills den situationen uppstår.   

 

4.2	Byggföretag	Y	

Byggföretag Y är till största del etablerade i Skåne och Stockholm med huvudkontor i 

Malmö. Deras verksamhet utgörs av nybyggnation, ombyggnad och service i både små och 

stora projekt. Vi har intervjuat HR-chefen på företaget. Byggföretag Y har sedan starten växt 

väldigt mycket och de har i nuläget totalt 320 anställda. Byggföretag Y har flertalet gånger 

blivit utsedda till ett gasellföretag av DI gasell.  

 

Byggföretag Y har inte samma tillväxtambitioner som tidigare utan de vill istället 

effektivisera och växa som företag. De vill skapa bättre vinstmarginaler, förbättra den 

ekonomiska biten och inte växa med antalet medarbetare. Däremot menar de på att de har 

möjlighet till fortsatt tillväxt men de understryker att det är viktigt att organisationen hänger 

med, annars finns risk för att tappa kontrollen över företaget. Vidare menar de att det är 

viktigt att organisationen fungerar med de anställda och att deras bemanning i nuläget med 

montörer och tjänstemän är en bra ihop satt grupp och att de vill hålla sig på den nivån. Nu 

ligger fokus istället på att effektivisera, öka vinsterna och se till att bli ännu bättre på vad man 

gör och att det i så fall eventuellt handlar om att rekrytera ett fåtal medarbetare. 

 

Vidare menar Byggföretag Y att personal med rätt kompetens har varit en bidragande faktor 

för deras tillväxt, och de understryker att rätt man på rätt plats är oerhört viktigt. De 

framhäver att en god konjunktur bidrar till tillväxt, men att det är viktigt med rätt kompetens 

inom företaget för att kunna effektivisera organisationen.  

 



	 26	

Byggföretag Y betonar att brist på kompetent personal skulle kunna hämma tillväxten då det 

blir svårt att växa organisatoriskt och effektivt om företaget inte kan tillhandahålla rätt 

personal. Vidare menar Byggföretag Y att om personer med rätt kompetens inte kan 

tillhandahållas blir det svårt att leva upp till sina mål och svårt prestera gentemot kundens 

önskemål. De påpekar att det är kundens efterfrågan som styr vilka kompetenser de har på 

företaget. Dock utgör det inget hot i nuläget då de menar på att kompetensen finns ute på 

marknaden och i deras företag. De understryker även att det är viktigt att ligga i framkant och 

hänga med i utvecklingen för att kunna möta kundernas behov. Återfinns inte personal med 

rätt kompetens är det viktigt att utbilda personalen genom internutbildning. Byggföretag Y 

utbildar personalen genom intern- och externutbildning för att ligga i framkant och erhålla 

kompetent och utbildad personal.   

 

Byggföretag Y har under de senaste åren rekryterat personal och de menar på att det finns 

perioder i branschen där konjunkturen är god, och att det då blir svårt att anställa på grund av 

att de duktiga hantverkarna redan har ett jobb och ogärna rör på sig. Deras bild är dock att det 

har funnits personal med rätt kompetens när de har behövt anställda. De menar också på att 

efterhand som de har skapat sig ett etablerat bolag så har det blivit enklare att locka till sig 

personal.  

 

Byggföretag Y anser att det råder bostadsbrist i Malmö och att det inte är helt enkelt för nya 

på bostadsmarknaden att hitta lägenhet. Trots det tror de inte att bostadsbristen kommer att 

utgöra ett hinder för rekrytering då de är ett attraktivt företag och det är många som söker sig 

till dem. Därmed upplever de inga problem med att locka till sig personal på grund av 

bostadsbristen. De investerar även mycket i deras personal i form av förmåner och dylikt för 

att personalen ska trivas och stanna kvar. De anser inte heller att rekryteringen skulle 

försvåras av att bostadsbristen förvärras utan tror snarare att det finns en viss 

matchningsproblematik som gör det svårt att hitta personer med rätt kompetens.  

 

4.3	Byggföretag	Z	

Byggföretag Z är verksamma inom anläggnings- och kabelbranschen i Stormalmö och har för 

närvarande 210 anställda. De har blivit utsedda till ett gasellföretag av Dagens Industri.  
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Byggföretag Z har fortsatta tillväxtambitioner och räknar med att anställa mellan 10 till 25 

medarbetare det kommande året. De anser att en organisation alltid måste sträva efter tillväxt, 

dock är det inget självändamål utan det viktiga är att bibehålla lönsamheten. De menar på att 

det finns en risk att det sprider sig en mättnadskänsla i bolaget om det inte finns fortsätta 

tillväxtambitioner och då kan det leda till att företaget tappar konkurrensfördelar.  

 

Byggföretaget Z känner att de har möjligheter till att växa men att det även finns 

tillväxthinder. Det mest framstående tillväxthindret är att det blir svårare och svårare att få 

tag på rätt personal som ska in snabbt i verksamheten för att tillgodose tillväxttakten. Den 

fortsatta tillväxten kommer först och främst ske organiskt med en ökning av både omsättning 

och en ökning av antalet anställda. Det finns dock en möjlighet att växa endast genom 

omsättning då det finns väldigt många avtal med underentreprenörer. Utöver Byggföretag Z 

egna personal sysselsätter de många underentreprenörer, genom att de hyr in alltifrån 

grävmaskiner till personal. Anledningen till det är på grund av säsongssvängningarna i 

branschen, under vintern finns det betydligt mindre att göra. För att inte behöva varsla egen 

personal minskar de istället mängden inhyrd personal. Därav tar de in underentreprenörer för 

att täcka omsättningsökningen.  

 

Deras strategi för tillväxt är att växa med kunden där det finns jobbmöjligheter, men även en 

geografisk utprägling där de öppnar kontor på nya orter. På nya orter växer de främst med 

egen personal eftersom det är svårt att ta in underentreprenörer när de är helt nya på en ort.  

 

Den viktigaste resursen för fortsatt tillväxt är personalen. Kompetent personal är en 

förutsättning för att Byggföretag Z ska kunna fortsätta växa. Personal med bristande 

kompetens leder till kostnader och stora förluster. Ett projekt som förväntas generera vinst 

kan istället gå med förlust om personal med bristande kompetens genomför arbetet. För att 

täcka kompetensförsörjningen arbetar Byggföretag Z successivt med att skola om 

yrkesarbetare till arbetsledare, och arbetsledare till platschefer. En intern kontinuerlig 

rekrytering är viktigt för att öka kompetensförsörjningen. 

 

Det har varit relativt svårt att rekrytera personal med rätt kompetens de senaste åren. I 

Byggföretags Z fall var det speciellt svårt i början när det inte var stora och inte hade gjort sig 

ett namn på marknaden ännu. Det fanns en osäkerhet kring bolaget och det var svårt att locka 

kompetent personal. Yrkesarbetare och tjänstemän vågar helt enkelt inte ta steget till ett 
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nyetablerat bolag. Byggföretag Z vill ha självgående kompetent personal och generellt sett 

kan det vara svårt att locka över personal om de har det förhållandevis bra på sin nuvarande 

arbetsplats. De känner sig trygga på deras nuvarande bolag och Byggföretag Z ger sig inte in 

i något lönekrig eller erbjuder bättre villkor än någon annan. I takt med att de har växt och 

blivit ett väletablerat och välskött bolag har det dock blivit enklare med rekryteringen. De 

upplever däremot att det har varit svårt att hitta folk som är villiga att jobba och har rätt 

inställning bland de yngre och som är nya på arbetsmarknaden.  

 

De anser att det inte råder någon bostadsbrist i Malmö som nämnvärt påverkar deras 

verksamhet och de framhäver därmed att bostadssituationen inte utgör ett hinder för att 

rekrytera personal med rätt kompetens. Det beror snarare på en missmatchning på 

arbetsmarknaden än att de anställda inte kan hitta en bostad. De upplever således inte heller 

problem med att locka personal till bolag på grund av den bristande bostadsmarknaden. 

Byggföretag Z har etablerat sig på marknaden och visat att det är ett attraktivt och välskött 

bolag, det i sin tur räcker till att locka personal. Även om bostadssituationen skulle förvärras i 

framtiden tror inte Byggföretag Z att de skulle uppleva problem med att rekrytera personal. 

 

4.4	Tillväxtverket	

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringslivsdepartementet. På uppdrag av 

regeringen ska de främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Verksamheten 

ska därmed bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företagen samt bidra till att 

företagens förutsättningar och villkor blir enkla och mer attraktiva. Vidare ska de även främja 

regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i landet.  

 

Tillväxtverket menar att en av de viktigaste faktorerna för en långsiktig tillväxt i en region är 

omvandlingsförmågan, att ha flexibilitet att kunna ställa om vid plötsliga förändringar eller 

kriser. Det finns en pågående och ständig process med omvandling som sker i näringslivet. 

Vidare menar Tillväxtverket att det är svårt att peka ut en faktor som påverkar tillväxten i en 

region, men att det finns tre attraktivitetsparametrar som har inverkan. Attraktivitet för 

boende, näringsliv och besökare. Därmed är boendemiljön en viktig faktor men det går inte 

att plocka ur den ur sitt sammanhang, det räcker alltså inte bara ha rätt bostäder. 

Tillväxtverket jobbar för att kommuner och regioner ska jobba tillsammans för att få ett 

helhetsperspektiv. Regional tillväxt är tvärsektoriellt, det handlar om infrastruktur, boende, 
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näringslivsutveckling och besöksutveckling. Det kan sammanfattas i att det krävs en 

samverkan i en region. Företagen kan inte utvecklas på egen hand utan det behövs strukturer 

runt omkring som fungerar effektivt. Enligt Tillväxtverkets enkät Kompetensförsörjning i 

små och medelstora företag blir kompetens hos anställda ett allt viktigare konkurrensmedel. 

Det går i sin tur att koppla till bostadssituationen, finns det inte tillräckligt med bostäder kan 

det därmed bli svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Då kan företag istället välja 

att etablera sig på en annan plats.  

 

För att kunna attrahera företag och personal till en region arbetar Tillväxtverket med ett 

program som heter Stärkt lokal attraktionskraft. Där arbetar de med de tre aspekterna vilka 

nämndes tidigare, attraktion för boende, näringsliv och besökare. En viktig del är så kallad 

regionsförstoring och med det menas en större bostads- och arbetsmarknad. Teoretiskt 

innebär det en större mångfald och bredare kompetensbas för näringslivet. Det skulle leda till 

att det blir enklare att hitta rätt kompetent personal vid rätt tidpunkt.  

 

Tillväxtverket menar att det finns ett dubbelriktat samband mellan bostadsmarknad och 

arbetsmarknad. Boendesökande lockas ofta av att det finns jobb i regionen och näringslivet 

vill etablera sig där det finns rätt kunskap och kompetensbas. Vidare menar Tillväxtverket att 

det är svårt att definiera vad som är beroende av vad, utan att det blir en positiv cykel. 

Tillväxtregionerna har kommit över en kritisk gräns där det till viss del generar sig självt. 

Viktigt att poängtera är dock att det är inte bara boende och arbete som är betydelsefullt utan 

bland annat även tillgång till service och stödtjänster för företagen. Trots att 

bostadsmarknaden är viktigt för att få en starkt regional tillväxt går det inte att plocka den ur 

sitt sammanhang. Det krävs ett samspel mellan flera marknader för att få en stark tillväxt.      

 

Tillväxtföretag väljer att etablera sig i tillväxtregioner på grund av agglomerationsekonomin, 

det är fördelaktigt för företag att ha sin verksamhet i storstadsregioner med utbyggd 

infrastruktur, kluster av företag inom en viss sektor och med tillgång till kompetent personal. 

Risken blir att regionen växer för snabbt och att bostadsmarknaden inte hänger med. 

Problemet för det enskilda företaget är att de behöver personal vid en viss tidpunkt och då 

spelar det ingen roll om det har påbörjats nybyggnationer som är klara framöver. Då får 

kostnaderna för att locka personal och anställa ställas gentemot fördelarna för att få den 

kompetens som behövs. Överstiger kostnaderna fördelarna kan företagen tvingas att 

omlokalisera sig.  
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Enligt Tillväxtverket kan konsekvenserna för det enskilda företaget vara att de blir tvungna 

att omlokalisera sig om bostadssituationen förvärras. I förlängningen tappar orten sin 

attraktivitet och tillväxtföretag väljer att etablera sin verksamhet på annan ort istället.          

 

4.5	Sydsvenska	Handelskammaren	

Sydsvenska Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation med drygt 2800 

medlemsföretag som arbetar i sydsvenska företags intresse. Handelskammaren arbetar med 

att påverka företagens villkor genom bland annat strategisk utveckling av regionen.  

 

Enligt Sydsvenska Handelskammaren är de grundstenar som utmärker ett välfungerande 

företagsklimat tillgång till kompetens och tillgång till en bred näringslivsstruktur. Med det 

menas möjlighet till jobb men även möjligheten till att byta jobb. Infrastrukturen är en viktig 

del inom näringslivsstrukturen, det ska vara lätt att röra sig inom en region.  

 

Det som är viktigt för att kunna attrahera personal till en region är tillgång till teknologi 

(uppkoppling, mobilteknologi), tolerans för att det ska finnas företag och mångfald i regionen 

samt välutbildad arbetskraft. Sydsvenska Handelskammaren poängterar att det finns en 

missmatchning på Skånes arbetsmarknad. Det stora problemet är i nuläget att det finns en 

arbetslöshet som inte matchar efterfrågan samtidigt som det finns arbetskraftsbrist. Det är 

många företag som misslyckas med att rekrytera på grund av att kompetensen inte finns. 

Utbildningsnivån måste höjas för att matcha den efterfrågan på kompetens som finns.  

 

Sydsvenska Handelskammaren menar att det egentligen inte finns någon bostadsbrist för de 

som kan betala för sig. Bostadsbristen berör främst de som är nyexaminerade och nya på 

bostadsmarknaden. Risken finns att företag kan missa en rekrytering om personen ifråga inte 

har råd att köpa en lägenhet. Skånes bostadsmarknad följer Köpenhamns prisutveckling, 

snarare än Stockholms.  Handelskammaren menar att det finns bostäder ute på marknaden 

och de är inte lika dyra som i Stockholm. Prisnivåerna har inte stigit till Stockholms nivå, 

men problemet i Skåne är att befolkningsökningen är hög. Många nyanlända kommer till 

Skåne och tar upp en stor del av hyresmarknaden. Rörligheten på bostadsmarknaden är ett 

orosmoln då inte flyttkedjorna fungerar som de ska. Skattestrukturen bidrar till 

inlåsningseffekter och det måste byggas mycket mer för att gå igång flyttkedjorna vilket i sin 
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tur skulle minska bostadsbristen. Alltså behövs det byggas fler hyresrätter. Om det inte byggs 

för framtiden kan bostadsbristen bli mer akut och tillväxthämmande. Men i nuläget menar 

Sydsvenska Handelskammaren att matchningsproblematiken är ett större problem än 

bostadsbristen.  

 

Sydsvenska Handelskammaren menar att brist på personal med rätt kompetens kan hota 

tillväxten i ett företag. Att hitta rätt kompetens är svårt, arbetsmarknaden ska matcha med det 

som företagen efterfrågar. Det är ett problem att den kompetens som företagen söker inte 

finns och de får söka bredare än vad de gjort tidigare. En stor risk är att företagen väljer att 

flytta sin verksamhet till en annan ort om de inte kan tillhandahålla kompetent personal.  
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5.	Analys	och	resultat	

Inledningsvis sker en förklaring av hur analysen är uppbyggd samt en illustration av vår 

analysmodell. Genom de övergripande kategorierna kommer den insamlade empirin 

jämföras mot den teoretiska referensramen. För att få en övergripande bild över resultatet 

presenteras byggföretagens mest väsentliga svar i en matris. Det gör det möjligt att belysa 

skillnader och likheter mellan respondenternas svar samt mellan teori och empiri.  

 

5.1	Analysmodell	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen har delats upp i tre olika delar, dessa delar utgör grundstenarna för analysen. 

Delarna grundar sig i insamlad empiri och i den teoretiska referensramen. De tre delarna är 

gasellföretag, resursbaserat perspektiv samt samband mellan bostadsmarknad och 

arbetsmarknad. Inom tillväxtföretag analyseras byggföretagens tillväxtambitioner och 

tillväxthinder med utgångspunkt från Wiklunds modell. I det resursbaserade perspektivet 

analyseras de viktigaste resurserna utifrån resursberoendeteorin. Inom samband mellan 

arbetsmarknad och bostadsmarknad analyserar vi byggföretagens syn på bostadsbristen samt 

Tillväxtverkets syn på sambandet.  

 

Analys 

Bostadsmarknad 
och arbetsmarknad 

Resursbaserat 
perspektiv 

Gasellföretag 

Bostadssituationen 
Rekryteringssvårigheter 

Viktigaste resurser 
Kompetensförsörjning 

Tillväxtambitioner 
Tillväxthinder 
Wiklunds modell 
	

Figur	4.	Egendesignad	analysmodell	
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 Byggföretag X Byggföretag Y Byggföretag Z 
Räknar med att 
anställa kommande 
året 

Ja Ja, eventuellt Ja 

Tillväxtambitioner Nej Nej, istället 
effektivisera och 
förbättra ekonomin 

Ja 

Tillväxtmöjligheter Ja Ja Ja 
Viktigaste resurserna 
för tillväxt 

Personalen, den 
allmänna konjunkturen 

Personalen Personalen 

Eventuella 
tillväxthinder 

Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning 

Rekrytering Svårt att rekrytera 
kompetent personal, 
hård konkurrens om 
personalen vid god 
konjunktur 

Svårt periodvis att 
rekrytera, attraktivt 
bolag gör det enklare 

Svårt som nyetablerat 
bolag, enklare att 
rekrytera som etablerat 
och välskött bolag 

Säkerställning av 
kompetensförsörjning 

- Intern- och 
externutbildning 

Internutbildning och 
internrekrytering 

Konsekvenser av 
resursbrist 

Hämmar tillväxten, 
tappa 
konkurrensfördelar,  

Hämmar tillväxten, ej 
uppnå mål, ej kunna 
prestera gentemot kund 

Hämmar tillväxten, 
stora kostnader för att 
öka omsättningen 

Anser att det råder 
bostadsbrist 

Finns bostadsbrist men 
påverkar inte hela 
samhället 

Ja, men främst för nya 
på bostadsmarknaden 

Nej 

Bostadsbrist som 
rekryteringshinder 

Nej Nej Nej 

Problem med att 
locka persona pga. av 
bostadssituationen 

Nej Nej Nej 

Rekryteringsproblem 
vid förvärring av 
bostadssituationen  

Ja, vid en markant 
förvärring 

Nej Nej 

	
Tabell	1.	Analysmodell	(Halvorsen,	1992)	

 

5.2	Gasellföretag	

Enligt Birch (1979) är snabbväxande företag oftast mindre företag som genererar många nya 

arbetstillfällen. Henrekson & Johansson (2008) beskriver vidare att gasellföretag tenderar till 

att vara yngre än det genomsnittliga företaget. Byggföretagen stämmer väl överens med 

denna beskrivning av snabbväxande företag. Under den treårsperioden som gasellutmärkelsen 

åsyftar skapades många nya jobb. Den vanligaste företagstillväxten bland medelstora företag 
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är organisk tillväxt (Henrekson & Johansson, 2008). Eftersom ett gasellkriterium är just 

organiskt tillväxt så stämmer beskrivningen av ett snabbväxande företag väl in på de tre 

byggföretagen. Således har den kraftiga organiska tillväxten i byggföretagen medfört nya 

arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.  

 

5.3	Företagstillväxt	och	tillväxtambitioner	

Tillväxten i ett företag utgörs av ambitioner om att växa och möjligheten till att kunna göra 

det (Coad, 2009). Vidare kommer de företag som inte har tillväxtambitioner inte att växa, 

medan de som har tillväxtambitioner kan delas in i två grupper, där den ena gruppen utgörs 

av företag som kan växa, och den andra av företag med tillväxtambitioner som inte kan växa 

på grund av olika tillväxtbarriärer (Daunfeldt, Fergin & Bornhäll, 2015). Byggföretag X och 

Y har inga fortsatta tillväxtambitioner medan Byggföretag Z menar på att de ständigt måste 

ha fortsatta tillväxtambitioner för att det annars finns risk att det sprider sig en 

mättnadskänsla i bolaget. Alla tre byggföretagen menar dock på att de har möjligheten till att 

växa. Byggföretag X och Y har gjort ett medvetet val att inte växa mer. Anledningen till att 

Byggföretag X inte vill växa mer är att det blir mer tidskrävande för ägarna, vilket enligt 

Cassar (2007) och Johansson, Palmberg & Bornhäll (2013) är en anledning till att företag inte 

växer. Ägaren vill behålla kontrollen över företaget och med en ökad tillväxt försvåras det. 

Byggföretag Y vill snarare effektivisera och förbättra den finansiella ställningen istället för 

att växa, de menar att organisationen måste klara av tillväxttakten annars finns risken att de 

tappar kontrollen över företaget.  

 

5.4	Wiklunds	modell		

5.4.1	Kompetens	som	tillväxt	

Enligt Wiklund (1998) finns det ett samband mellan tillgången till resurser, företagets strategi 

och tillväxt. Vidare menar Prahalad & Hamal (1990) att kompetent personal är oerhört viktigt 

för ett företags framgång och för att kunna skapa sig konkurrensfördelar. Alla tre byggföretag 

anser att personalen är den viktigaste resursen för tillväxt. Dock anser byggföretag X att 

konjunkturläget är en stor bidragande faktor för fortsatt tillväxt. En viktig del för företag är 

att ta reda på vilken kompetens de besitter men även vilken kompetens de kommer att behöva 

i framtiden (Lindsey & Stuart, 1997). Byggföretag Y menar att den kompetens som behövs i 

företaget styrs av det kunden efterfrågar. Byggföretag Y och Z använder sig utav 
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internrekrytering och internutbildning för att säkerställa att de har rätt kompetens i framtiden. 

Det skiljer sig ifrån Byggföretag X inställning till tillväxt, där de anser att konjunkturen är en 

större bidragande faktor än att besitta rätt kompetens i framtiden. Internrekrytering och 

internutbildning kan liknas med hög kärnkompetens. Det leder till att konkurrerande företag 

kan ha svårt ta efter den kompetens som finns i företaget och är således ett viktigt 

konkurrensmedel (Foss, 1993).  

 

5.4.2	Kompetens	som	tillväxthinder	

En typisk tillväxtbarriär i Wiklunds modell är brist på kompetent personal. 

Kompetensförsörjningen påverkas av ett antal externa faktorer som till exempel matchningen 

mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft, infrastrukturen samt företagens lokalisation 

(Folta, Cooper & Baik, 2006; Wennberg, Lindberg & Fergin, 2013). Sydsvenska 

Handelskammaren poängterar att missmatchning är det största hindret för företagens tillväxt i 

Skåne. Arbetslösheten matchar helt enkelt inte efterfrågan på arbetsmarknaden. Samtliga 

byggföretag anger att brist på kompetent personal kan utgöra ett tillväxthinder och hämma 

tillväxten. De anser även att en missmatchning på arbetsmarknaden är det största hotet för 

kompetensförsörjningen. Dock anser Byggföretag X och Z att det problemet finns nu medan 

Y anser att det är ett framtida problem och orosmoln. Byggföretag X anser att det är brist på 

kompetent personal och därmed hård konkurrens om arbetskraften. Byggföretag X poängterar 

även att utbudet av arbetskraft är utbildningsrelaterat och att utbildningsstandarden tenderar 

till att vara något bristfällig. Även Sydsvenska Handelskammaren menar att utbildningsnivån 

i Skåne måste höjas för att möta den efterfrågan på kompetens som finns. Byggföretag Y och 

Z ger bilden av att det blir enklare att rekrytera och locka personal till bolaget efterhand som 

organisationen växer. Ett etablerat och välskött företag gör att personal väljer att söka sig dit.  

 

5.5	Resursbaserat	perspektiv	

Ingen verksamhet är självförsörjande och en organisation är beroende av externa resurser för 

att överleva (Pfeffer & Salancik, 1978). Tillväxtverket framhäver att företag inte kan 

utvecklas på egen hand utan behöver strukturer runt omkring som fungerar effektivt. Ett 

företag måste kartlägga de viktigaste resurserna (Pfeffer och Salancik, 1978). Churchill och 

Lewis (1983) har identifierat fyra olika resurser som är av betydelse i tillväxtfasen, finansiella 

resurser, personalresurser, systemresurser och affärsresurser. Enligt Tillväxtverkets enkät 

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag blir kompetent personal ett allt viktigare 
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konkurrensmedel. Samtliga byggföretag har kartlagt att personalen är den viktigaste resursen 

och att brist på kompetent personal skulle medföra en rad allvarliga konsekvenser. 

Byggföretag X menar på att brist på kompetent personal skulle medföra förlorade avtal med 

kunder och därmed tappade konkurrensfördelar. Byggföretag Y framhäver att det skulle vara 

svårt att nå målen och prestera gentemot sina kunder medan byggföretag Z anser att det 

skulle uppstå mycket kostnader och att det skulle vara svårt att generera vinst. Sammantaget 

medför brist på kompetent personal att tillväxten hämmas. Företagstillväxt ska vara 

resursbaserad och tillväxt skapas genom hur väl företagen utnyttjar sitt humankapital eller 

annat kapital för att få konkurrensfördelar (Penrose, 1959).  

 

Till följd av att resurser är essentiellt för företagens överlevnad utarbetar organisationer 

strategier för att minska osäkerheten att tillhandahålla resurser (Pfeffer & Salancik, 2003; 

Hillman, Withers & Collins, 2009; Chen & Roberts, 2010). Detta kan liknas med byggföretag 

Y och Z, då de i hög utsträckning arbetar med internrekrytering och vidareutbildning av 

personal för att säkerställa att rätt kompetens finns inom företaget. Penrose (1959) menar att 

resurser som kompetens och arbetskraft är viktiga för att företagen ska fortsätta växa.  

	

5.6	Bostadsmarknad	

Länsstyrelsen (2015) rapporterar om att det råder en allvarlig bostadsbrist i Stormalmö, 

vidare menar de att bostadsbyggandet och befolkningsutvecklingen går i otakt och att det är 

viktigt att tillgodose bostadsbehovet för att främja näringslivsutveckling. Byggföretag X och 

Z uppfattning om bostadsbristen skiljer sig dock ifrån det som politikerna och media 

rapporterar om. Framförallt menar Byggföretag X att bostadsbristen endast påverkar en del 

av befolkningen och att media tenderar till att förstora problemet. Byggföretag Y anser att 

bostadsbristen främst berör de personer som är nya på bostadsmarknaden. Sydsvenska 

Handelskammarens bild över bostadssituationen i Skåne är att det inte finns någon 

bostadsbrist för de som har kapital. Vidare menar Sydsvenska Handelskammaren att 

bostadsbristen främst berör de som är nyexaminerade och nya på bostadsmarknaden. 

Däremot anser de att det finns ett behov av att bygga fler hyresrätter för att minska 

bostadsbristen, vilket stämmer överens med det som Länsstyrelsen (2015) anger behöver 

göras få att få bostadsmarknaden i balans.  
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5.7	Samband	mellan	bostadsmarknad	och	arbetsmarknad	

En förutsättning för en attraktiv region i tillväxt är en fungerande bostadsmarknad 

(Nybyggarkommissionen, 2014). Tillväxtverket menar också att bostadsmarknaden är viktig 

för tillväxten i en region, men det går inte att plocka den ur sitt sammanhang. Tillväxt handlar 

om infrastruktur, boende, näringslivsutveckling och besöksutveckling. Vidare menar 

Sydsvenska Handelskammaren att ytterligare en grundsten som utmärker ett väl fungerande 

företagsklimat är tillgång till kompetens och tillgång till en bred näringslivsstruktur. Därmed 

är det viktigt med en fungerande bostadsmarknad och en rörlig arbetskraft (Statens 

Bostadskreditnämnd, 2008; SOU 2012:88; Westerlund, 2005). Enligt Sydsvenska 

Handelskammaren fungerar inte flyttkedjorna optimalt i Skåne och skattestrukturen bidrar till 

inlåsningseffekter, vilket enligt SOU (2015:48) också är en av anledningarna till att 

rörligheten och matchningen försämras. Skattereglerna leder sålunda till att det inte lönar sig 

att flytta dit jobben finns.  

 

Enligt SOU (2015:48) är det bostadsbeståndet, fördelningen mellan upplåtelseformer och 

bostadsutbudets struktur som påverkar rörligheten och tillväxten. Sydsvenska 

Handelskammaren menar att det är brist på hyresrätter och enligt Länsstyrelsen (2015) är det 

främst små hyresrätter kring stadskärnan som det är brist på, således är det bristen på 

hyresrätter som har orsakat en minskad rörlighet. Det stöds även av Branden (2008) och SOU 

(2012:88) som påträffar att folk som bor i hyresrätter är mer benägna till att flytta. 

Hyresrätten utgör en vital del i bostadsmarknaden för att bidra till rörlighet och främja 

arbetsmarknaden. 

 

När rörligheten reduceras minskar näringslivets möjligheter till att nyrekrytera. Om det blir 

svårare att flytta till en ny stad eller stadsdel hämmar det företagens tillväxt eftersom det kan 

uppstå svårigheter med rekryteringen (Nybyggarkommissionen, 2014). När det finns 

geografiska och yrkesmässiga obalanser uppstår rekryteringssvårigheter på grund av att de 

lediga jobben och jobbsökande inte befinner sig på samma ort (Riksbanken, 2012).  Men trots 

att rörligheten är bristfällig på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden uppger inget av 

byggföretagen att de upplevt rekryteringssvårigheter på grund av bostadssituationen. De 

anser inte att de har problem med att locka personal till regionen trots att det råder 

bostadsbrist. Byggföretag X uppger att goda förbindelser bidrar till att medarbetarna inte 

upplever några problem med att bo utanför stadskärnan. Byggföretag Y förklarar att de inte 
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har haft några problem med att locka personal till följd av att de är ett etablerat och attraktivt 

bolag. Däremot anser Byggföretag X att det skulle kunna uppstå rekryteringssvårigheter om 

bostadssituationen skulle förvärras markant.  
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6.	Slutsats	

I det avslutande kapitlet besvaras problemformuleringen med slutsatser vi har dragit utifrån 

vår analys. Avslutningsvis redogör vi för studiens bidrag samt ger förslag till fortsatt 

forskning.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva och förklara de eventuella rekryteringssvårigheter och 

kompetensförsörjningsproblem som bostadsbristen medför och hur det påverkar tillväxten för 

byggföretag i Stormalmö. Vidare är syftet att ge en beskrivning av den prekära 

bostadssituationen och undersöka hur tillväxt, arbetsmarknad och bostadsmarknad påverkas 

av varandra samt vilka konsekvenser det ger för rekryteringsmöjligheter i byggbranschen. 

Uppsatsens frågeställning lyder således:     

• Hur påverkar bostadsbristen rekryteringen för svenska gasellföretag inom 

byggbranschen i Stormalmö? 

 

Vi formulerade följande hypotes: 

• Bostadsbristen kan ha en viss inverkan på rekryteringsmöjligheterna. 

6.1	Slutsatser	
De studerade företagen har till följd av en kraftig organisk tillväxt genererat många nya 

arbetstillfällen och därmed bidragit till ekonomisk tillväxt i Stormalmö. Det styrker bilden av 

att gasellföretag har en viktig roll som jobbskapare i den svenska ekonomin. Vidare är 

företagstillväxt resursbaserat och samtliga byggföretag uppger att kompetent personal är den 

viktigaste resursen för att växa, vilket därmed skulle innebära att tillväxten hämmas om inte 

företagen kan säkra kompetensförsörjningen. För att säkra att företagen besitter rätt 

kompetens krävs det någon form av extern eller intern utbildning. Därmed ser vi ett tydligt 

behov av att investeringar i humankapital är en nödvändighet för att företagen ska överleva 

på marknaden och förbli en konkurrenskraftig aktör.  

 

Det är tydligt att brist på kompetent personal kan utgöra ett tillväxthinder och att det skulle 

leda till stora kostnader för företagen. Det största hotet mot att säkerställa 

kompetensförsörjningen är således en missmatchning på arbetsmarknaden. Det är uppenbart 

att det föreligger en missmatchningsproblematik på Skånes arbetsmarknad. Relativ hög 

arbetslöshet och hög arbetskraftsbrist påvisar att efterfrågan på arbetskraft inte matchar 

utbudet. Byggföretagen framhäver att problematiken är ett orosmoln och att det uppstår 
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svårigheter med att hitta kompetent personal bland de yngre på arbetsmarknaden. Vi anser att 

om utvecklingen fortsätter kan företagens konkurrenskraft minska och innebära en 

försämring av den ekonomiska tillväxten.  

 

Det råder bred samsyn om att det är bostadsbrist i Skåne. Däremot skiljer sig bilden av hur 

allvarlig den är, politiker och media har en uppfattning medan företagen har en annan syn på 

situationen. Det råder alltså en oenighet om bostadssituationen. Vi anser att bristen på 

bostäder påverkar en viss del av befolkningen, främst de som inte innehar tillräckligt med 

kapital och de som är nya på bostadsmarknaden.  Det råder enighet om att det behöver 

byggas fler hyresrätter för att reducera bostadsbristen och hyresrätter är en förutsättning för 

rörlighet på bostadsmarknaden. 

 

Rörligheten på bostadsmarknaden i Skåne framhävs som bristfällig. Det finns för litet utbud 

av hyresrätter och skattestrukturen bidrar till inlåsningseffekter, vilket indikerar på att det 

skulle uppstå rekryteringssvårigheter. Trots att rörligheten är bristfällig uppger inget av 

företagen att de upplevt rekryteringssvårigheter på grund av bostadssituationen. Även om 

bostadssituationen förvärras skulle påverkan vara av ringa betydelse för byggföretagen. 

 

Till följd av resultaten från vår studie förkastar vi vår hypotes och drar istället slutsatsen att 

gasellföretag inom byggbranschen i Stormalmö inte påverkas av bostadsbristen. Företagens 

rekryteringssvårigheter kan istället härledas till en missmatchning på Skånes arbetsmarknad.  

Vi anser att det går att ifrågasätta hur stor inverkan bostadsbristen egentligen har på 

arbetsmarknaden och företagens rekrytering. Ett väletablerat och attraktivt bolag slår ut de 

rekryteringssvårigheter som bostadsbristen kan medföra. Likaså bidrar en god infrastruktur 

till att bostadsbristens effekter minskar.  

 

6.2	Studiens	bidrag		

Studiens primära syfte var att ge nyanserad bild av ett högaktuellt ämne. Bostadsbristen är ett 

ständigt återkommande problem som det rapporteras om i media och konsekvenserna 

framhävs som allvarliga. En viktig del i vår studie har varit att få fram företagens bild av 

situationen snarare än den bilden media och politiker ger. Det har gjorts ett fåtal 

undersökningar kring ämnet och de undersökningar som har gjorts har varit begränsade till 

Stockholm.  
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Studiens praktiska bidrag är att det är viktigt att ifrågasätta hur pass allvarliga konsekvenser 

bostadsbristen egentligen medför för näringslivet. En fungerande bostadsmarknaden är viktig 

för näringslivet men det går inte att plocka den ur sitt sammanhang. Det finns flera 

parametrar som måste samspela för att få ett väl fungerande företagsklimat.  

	

6.3	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Ett förslag till vidare forskning är att genomföra en studie med ett större urval i en bransch 

där företagen ofta rekryterar från andra delar av Sverige samt rekryterar från utlandet, 

exempelvis snabbt växande företag inom IT-branschen. Det skulle innebära en ännu tydligare 

bild av bostadssituationens påverkan på rekryteringen.  

Ett annat intressant perspektiv vore att undersöka hur pass allvarlig bostadsbristen måste vara 

för att den ska medföra rekryteringssvårigheter. Det skulle innebära en utveckling av 

sambandet mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad, samt tillföra en mer 

verklighetsförankrad bild till debatten om bostadsproblematiken.  

Avslutningsvis, vore det intressant med en undersökning av vilken bransch som påverkas 

mest av bostadsbristen. Det gör det möjligt att få fram ett mönster över vilka företag som är 

beroende av en balanserad bostadsmarknad och det skulle även ge en tydligare bild över 

sambandet mellan bostadsmarknad och arbetsmarknad.  
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Bilagor	

Intervjuguide	-	Byggföretag	
                     

1. Hur många anställda har ni?  

2. Räknar ni med att anställa det kommande året? 

3. Anser ni att det råder bostadsbrist i Skåne och i synnerhet i den region där ni verkar? 

4. Har ni fortsatta tillväxtambitioner?  

5. Känner ni att ni har möjligheter att växa eller upplever ni några tillväxthinder? 

6. Hur vill ni växa? Genom endast omsättning eller genom endast anställda eller både och? 

7. Har ni någon utpräglad strategi för tillväxt?  

8. Vilka är de viktigaste resurser inom ert företag för fortsatt tillväxt?  

9. Skulle brist på personal med rätt kompetens kunna hota tillväxten för ert företag?  

10. Vilka konsekvenser skulle kunna uppstå för ert företag om ni inte kan tillhandahålla 

personal med rätt kompetens?                     

11. Har det varit svårt eller lätt att anställa personal med rätt kompetens under de senaste 

åren? 

12. Om det har varit svårt, vad anser ni har varit de viktigaste orsakerna till att det har varit 

svårt för ert företag att få tag på personal med rätt kompetens? 

13. Anser ni att bostadsbristen har eller kan utgöra hinder för er att rekrytera personal med 

rätt kompetens?  

14. Upplever ni problem med att locka personal till ert företag på grund av bostadssituationen 

i Skåne?                      

15. Tror ni att ni skulle uppleva rekryteringsproblem om bostadssituationen förvärras i 

framtiden?  
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Intervjuguide	–	Tillväxtverket	
Berätta kort om tillväxtverket och tillväxtskapande samhällsplanering samt vilken befattning 
du har?  

1. Vilka är de viktigaste faktorerna för en långsiktig tillväxt i en region? 

2. Vad är viktigt för att kunna attrahera företag och personal till en region?  

3. Hur viktigt är det med en fungerande bostadsmarknad för att företagen ska kunna utvecklas 
och växa?  

4. Vilka hinder utgör bostadsbristen för en regions tillväxt och vilka konsekvenser och 
problem uppstår för en region om tillväxten hämmas? 

5. Hur ser Tillväxtverket på utvecklingen för tillväxtföretag om den rådande bostadsbristen 

fortsätter eller rent av förvärras?		
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Intervjuguide	–	Sydsvenska	Handelskammaren	
1. Finns det några grundstenar som utmärker ett väl fungerande företagsklimat? 

2. Vad är viktigt för att kunna attrahera företag och personal till en region?  

3. Vilka parametrar bör fungera i en bostadsmarknad för att företag ska kunna utvecklas och 
växa?  

4. Vilka hinder utgör bostadsbristen för Skåneregionens tillväxt och vilka konsekvenser och 
problem uppstår om tillväxten hämmas? 

5. Vilka konsekvenser/problem medför bostadsbristen på lång sikt för företag med 
ambitionen att växa i Skåne?  

6. Hur ser ni på handelskammaren på utvecklingen för företag som har ambitioner att växa i 
Skåneregionen om den rådande bostadsbristen fortsätter eller rent av förvärras?  

7. Hur akut och allvarlig anser du att bostadsbristen är i Skåne?  

8. Vad anser ni att politikerna bör genomföra för åtgärder för att förbättra bostadsmarknaden i 
Skåne?  

Frågor angående rekrytering och kompetensförsörjning: 

9. Ni beskriver att två av tre skånska företag har rekryteringssvårigheter och att det bland 
annat beror på bristen att hitta kompetent personal. Hur stor inverkan har bostadsbristen på 
rekryteringssvårigheterna?  

10. Skulle brist på personal med rätt kompetens kunna hota företag att växa?  

11. Har ni någon uppfattning om vilken bransch som drabbas hårdast av bostadsbristen? 

12. Vad kan hända på lång sikt för företag om de inte kan tillhandahålla rätt personal?  
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