
 

 

 
 
 
 
 

Sveriges Internationella Talanger (SIT) samlar utländska akademiker i en 
talangpool vilket gör det lättare för företag att hitta oss. Vi skapar ett 
forum för att utbyta information, knyta kontakter och träffa näringslivet. 
SIT grundades i April 2014 för att hjälpa våra medlemmar lyckas på den 
svenska arbetsmarknaden. Gruppen vill bidra till en positiv förändring vad 
gäller integration samt ökade konkurrensfördelar i näringslivet och ge 
utländska akademiker en röst. 
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Introduktion 

Hur kan vi förändra de faktorer som hindrar svenskt näringsliv från 
att dra nytta av de utländska akademiker som redan finns här?  
     Sveriges Internationella Talanger (SIT) presenterade sin första paneldiskussion, Tänk 
Om!, i serien SIT SAMTAL, den 26 september 2014. SIT hade samlat in frågor från sina 
medlemmar och ställde dem till en panel som representar olika perspektiv inom 
samhället. Organisationen hade bett medlemmarna att ta ställning till det som hindrar 
svenskt näringsliv från att dra nytta av de utländska akademiker som redan finns i 
Sverige. Paneldiskussionen genomfördes med stöd av Arbetsmarknadsförvaltningen 
Stockholm Stad och samlade 100 personer i Stockholms Länstyrelses lokaler. Genom 
eventet skapades en dialog mellan utländska akademiker och näringslivet omkring vad 
som kan göras för att åstadkomma en positiv förändring vad gäller integration på den 
svenska arbetsmarknaden. Syftet med att publicera den här rapporten är att ge praktisk 
vägledning till utländska akademiker och svenska företag.  

Huvudtalare:  

• Anna Rehnvall, Programchef migration, Fores 

Paneldeltagare: 

• Tove Möller, Mångfaldsspecialist, Swedavia 

• Sam Yildirim, Utvecklingsledare, Avdelningen för tillväxt, Stockholms Länsstyrelse 

• Leif Styfberg, Chef för sfi-utbilningen i Stockholm, Stockholms Arbetsmarknadsförvaltingen 

• Sarah Anwar, Partner och Business development manager, Diversity Group 

• Dag Strömqvist, Projektledare för talang och mångfaldsintegration, Sveriges Television 

 
Sveriges Internationella Talanger är Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker. 
Vi samlar utländska akademiker i en talangpool vilket gör det lättare för företag att hitta oss. Vi skapar 
ett forum för att utbyta information, knyta kontakter och träffa näringslivet. SIT grundades i April 2014 
för att hjälpa våra medlemmar lyckas på den svenska arbetsmarknaden. Gruppen vill bidra till en 
positiv förändring vad gäller integration samt ökade konkurrensfördelar i näringslivet och ge utländska 
akademiker en röst. 
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Global kompetens och ”soft skills” 

     Anna Rehnvall från Fores inledde paneldiskussionen som huvudtalare och 
presenterade Fores forskningsbaserade verksamhet. Hon berättade om den stora 
paradox som finns i Sverige, men också i övriga EU: det  saknas kompetent 
arbetskraft och bristen beräknas fortsätta, men ändå tar man inte tillvara på den 
arbetskraft som finns. 25 % av företagen har problem med att rekrytera rätt 
kompetens.  

     Men, Vad är kompetens? Rehnvall pratade om ’Hard skills’ (formella kompetenser 
såsom examen och träning) och ’Soft skills’ (övriga färdigheter/övrig kompetens 
såsom lederskap, kommunikationsstil, och globalt perspektiv). Hon pekade på att 
problemet i Sverige är ett stort fokus på formella kompetenser samtidigt som det 
finns en låg acceptans för en utländsk examen. "Vi har en alldeles för snäv syn på 
kompetens, där vi inte känner igen och tar till vara på till exempel internationell 
kompetens”.  

     En andra slutsats är att regleringen på arbetsmarknaden förstärker 
diskrimineringen. Man vågar inte chansa och anställa till exempel utländska eller 
unga akademiker.  De språkliga kraven som ’flytande svenska’ exkluderar många och 
gör att man går miste om i övrigt högkvalificerade resurser. Utbildningssystemet med 
yrkesinriktade utbildningar är föråldrat när arbetsmarknaden i själva verket behöver 
”soft skills”-- kompetenser såsom ’social kompetens’, ’kommunikativ kompetens’ och 
’multikulturell kompetens’.  

     De företag som kommer att klara sig är de som tar tillvara dessa kompetenser. 
Hon avslutar med att påpeka att det är en ledningsfråga och inte en HR-fråga och att 
de fackliga organisationerna har ett stort ansvar.  
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Slutsatser från paneldiskussionen 

Vad borde en utländsk akademiker göra?  

Tre bästa tipsen 

1. Utgångspunkten är att använda din tid effektivt – försök att komma in på 
arbetsmarknaden så snabbt som möjligt. 

2. Titta på din egna, individuella situation – hitta snabbaste och bästa sättet för 
dig att skaffa ett jobb genom att matcha din kompetens med marknadens 
behov.  

3. Skaffa ett kontaktnätverk! 

Utbildning 

• Validera din utbildning och komplettera den eventuellt med någon kurs, men 
läs inte en utbildning till, läs inte för mycket.  

• Lär dig det svenska språket så att du kan fungera i ditt jobb. Nivån som krävs 
beror på din roll. Det bästa sättet att uppnå flytande svenska är att använda 
språket dagligen, till exempel på arbetsplatsen. Språket har flera aspekter – 
det handlar inte om att ha en perfekt svenska utan om hur man kommunicerar 
i praktiska situationer. 

Personligt Brev-CV 

• Sälj in dig själv och lyft fram din unika kompetens med ett personligt brev. Börja 
inte med en personlig introduktion eller detaljer om din egen familj, livsituation 
eller bakgrund. 

• Skriva CV på svenska (det kan vara en föredel men det beror på jobbet om engelska 
passar bättre). 
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Praktik 

• Tänk på hur praktiken kan förbättra din kunskap eller erfarenhet – eller 
komplettera din utbildning. Ha väldefinierade mål. Flera praktiker inom olika 
områden kan vara positivt men flera inom samma område kan vara dåligt. 

Kontaktnätverk 

• Skapa ett kontaktnätverk. Nätverk är otroligt viktigt eftersom 75 % - 85 % av alla 
jobb tillsätts genom kontakter. Bygg kontinuerligt upp relationer även hos din 
arbetsgivare då många jobb tillsätts internt.  

 

Vad borde ett företag göra?  

Tre bästa tipsen: 

1. Rekryteringsprocessen: Börja med platsannonserna – se till att annonsen är 
inkluderande, definera vilken kompetens som åsyftas i kravspecifikationen.  

2. Skapa interna nätverk med ”change agents” som sprider information och 
hjälper till att förändra inställningen till hur man ser på mångfald. 

3. Bygg business case för hur företaget kan dra nytta av mångfald – i kronor. 
Definiera mål, mät resultat, få med er ledningen. 

Tänk på... 

• att ta stort ansvar i rekryteringsprocessen för att säkerställa vilken kompetens 
som verkligen behövs. 

• att inte återanvända gamla annonser av slentrian som kan ha fel 
kravkvalifikationer, till exempel ”Svenska flytande i tal och skrift”. 

• att anställa en person med en annan bakgrund kan vara väldigt positivt. Var inte 
rädd för att introducera någon med internationell kompetens, såsom kunskap om 
icke-svenska målgrupper, kultur och språk.  
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• hur företaget kan bryta mönstret av konsensuskultur och uppmuntra och utveckla 
processen för att eliminera diskriminering. 

• att ha konkreta mål som kan mätas och fokusera på de kompetenser som 
verkligen behövs. 

• att informera om det mervärde som tillförs när man anställer en utländsk 
akademiker med global kompetens och erfarenhet, snarare än att man ser det 
som välgörenhet eller att man gör dem en tjänst.  

• att utbilda personal (change agents) som kan informera om olikhet så att det 
blir en interkulturell arbetsmiljö som attraherar och behåller mångfald. 

• att bygga externa relationer, till exempel en grupp som kan hjälpa till med 
kommunikation och målsättning, så att du kan få med företagsstyrelsen. 

 

Vad kan regeringen och samhället göra? 

1. Problemet ligger inte bara hos näringslivet, utan också i den offentliga sektorn. 
Man måste rekrytera med mångfaldsfokus – det är olagligt att inte följa 
diskrimineringslagen.  

2. Det behövs statliga system för att komma in på arbetsmarknaden och staten 
måste ta sitt ansvar.  Systemet har inte andrats sedan 1980-talet, men 
invandringen har. 

3. Det behövs ett nära samarbete mellan stat och näringsliv. Korta vägen är ett 
lyckat exempel. Likaså projektet Nationell Matchning, även om det nu är 
avslutat. Själva arbetssättet med projekt är i sig ett hinder. Projekten tar slut, 
nya projekt startas, hjulet måste uppfinnas på nytt. Där borde regeringen ta 
sitt ansvar och nationalisera lyckade projekt. Riksrevisionen har satt fokus på 
denna fråga eftersom det finns stora vinster i att påskynda utländska 
akademikers inträde på arbetsmarknaden. 
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En talangpool fylld med globala erfarenheter 

Sveriges Internationella Talanger (SIT) representerar akademiker från över 80 
länder. Alla har en kandidatexamen, 67% har en magisterexamen och 7% har en 
Ph.D. De kommer till Sverige med relevant erfarenhet från över 60 branscher. De 
kommer till Sverige med kulturella kunskaper och internationell kompetens. De är 
inte bara högutbildade; de är motiverade också. De har studerat språket och 
affärskulturen och är redo att fortsätta sina karriärer. 

 

 
Vi vet alla att invandrare berikar det Svenska samhället.                                            

Låt utlandsfödda akademiker få berika Svenska företag också. 

Varifrån kommer 
SIT medlemmar 
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Kontakta SIT 

Sveriges Internationella Talanger (SIT) uppmuntrar företag och intressegrupper 
att  kontakta oss så att vi kan visa vår talangpool och diskutera möjligheter att dra 
nytta av den.   

Genom SIT kan företag eller intressegrupper 

• hitta en riktigt bra kandidat för ett jobb eller vikariat  

• prata med personer som har samma bakgrund som deras kunder 

• forma en fokusgrupp för att samla kulturell kunskap  

• integrera utländska akademikers perspektiv i sina processer och strategier 

• lära sig att designa produkter och sälja dem på ett mer effektivt sätt  

• förstå globala affärskulturer 

Majla oss på internationella.talanger@gmail.com 

Angela Kristiansson   Samara H. Johansson                                    
Manager, PR & Partners   Manager, Marknadsföring & Medlemmar 

Carlos Salas                                     Elizabeth Bernat                                                    
Manager, Juridik & Registrering  Manager, Verksamhet & Forskning 
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