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Varför behöver Sverige attrahera 
internationell kompetens?
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• Nödvändigt för att möta kompetensbehoven

• För att klara den gröna och digitala omställningen 
vilket kräver specifik kompetens

• Skapar mångkulturella arbetsplatser och stärker 
innovationskraften

• Stärker kompetensutvecklingen genom att bidra med 
ny kompetens och nya insikter i bolag och team

• En förutsättning för att attrahera internationella 
etableringar och investeringar samt huvudkontor



Jobb genererar jobb – den så kallade multiplikatoreffekten

Ett jobb i teknikindustrin genererar ytterligare 0,9 jobb bland 
teknikindustrins leverantörer (alltså, nästan ett helt jobb till). 

Av de ”indirekta” jobb som teknikindustrin genererar bland sina
leverantörer, utgör de kunskapsintensiva företagstjänsterna nästan en
tredjedel.
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Siffror baserade på senaste input-output-statistiken 
från SCB som avser år 2017



Att Sverige behöver vara attraktivt för internationell kompetens 
betonas i flera utredningar och regeringsdokument

• ”En samlad kompetensförsörjningspolitik som säkerställer att arbetsgivare har tillgång till den kompetens 
som behövs för att det ska vara konkurrenskraftigt behöver således även inkludera Sveriges attraktivitet för 
internationell kompetens och hur vi effektivt arbetar med att locka internationell kompetens till Sverige”

(Betänkande Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad 2019)

• ”Detta har bidragit till en global arbetsmarknad där personer med efterfrågad kompetens kan välja var de vill 
bo, arbeta och vidareutbilda sig… Sverige är ett attraktivt land att bo och arbeta i, men behöver 
marknadsföra sig bättre och förbättra förutsättningarna för en snabb och inkluderande etablering.”

(Sveriges export- och investeringsstrategi 2019)

• ”Flera andra länder gör betydande ansträngningar för att attrahera kompetens och investeringar till sig. 
Det gör även Sverige, men inte i lika hög utsträckning som många andra jämförbara länder.”

(Betänkande Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige 2018)
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Copyright: ”Future Place Leadership, 
modified from Tendensor, 2013”

Processen för att attrahera och ta emot internationell kompetens



Flera länder står inför samma utmaning

48Källa: EU Digital Skills Gap - 2018



Sverige måste matcha konkurrensen från andra länder
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Exempel på regionala satsningar från söder till norr
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Arbetsgrupp 7 – Regeringens samverkansprogram för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande

• Ett tydligare ägarskap – idag uppdelat på flera departement och myndigheter

• Gemensam strategi – Sverige som attraktiv talangdestination

• En samordnande plattform som stärker Sveriges position och som 

underlättar för det arbete som sker på olika håll, tex av regionala aktörer

• Konkreta satsningar i hela kedjan från attraktion till mottagande och 

etablering
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