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„Hur kan vi förändra de faktorer som hindrar svenskt näringsliv 
från att dra nytta av de utländska akademiker som redan finns?“ 

   
   

Keynote-speaker:  
Anna Rehnval - Programchef Migration, fores  
 

 

Anna har auktorisation från Kammarkollegiet som tolk mellan (eng-sv). Hon har 
även en kandidatexamen i Freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet 
och har studerat vid University of Sussex, Brighton, samt studerat juridik och 
ekonomisk historia. Anna började arbeta på Fores 2011 och då med 
migrationsprogrammets utåtriktade verksamhet. Programchef sedan årskiftet 
2013/14. 

 
I panelen sitter:  
Tove Möller - Mångfaldsspecialist, Swedavia  
 

 

Tove har framgångsrikt satt mångfald på kartan och gjort Swedavia till ett 
föredöme för statliga bolag. Tillsammans med Petra Bunsop har Tove Möller 
bidragit till att medvetenhet och engagemang har höjts kring mångfald, både 
intern och externt. Hon arbetar strategiskt för att alla resenärer ska känna sig 
välkomna, vilket har gynnat både resenärer och affärer 

 
Sam Yildirim - Utvecklingsledare, Avdelningen för tillväxt, Stockholms Länsstyrelse  
 

 

Sam Yildirim arbetar som utvecklingsledare för integration och mångfald på 
Länsstyrelsen i Stockholms län. I sitt arbete har han bland annat tagit initiativ 
till SFX-utbildningarna (kurser i yrkessvenska för utrikes födda) för 
vårdpersonal, ingenjörer, företagare, programmerare, ekonomer m.fl. Sam 
Yildirim ligger också bakom arbetsmarknadsmässan Bazaren, som varje år 
lockar över tio tusen besökare. I över tio års tid var han chef för 
flyktingmottagningen i Vaxholms kommun. Sam Yildirim kom till Sverige 1980 
och har en socionomexamen. Han är flitigt anlitad utbildare och 
föredragshållare och har bl. a. talat om visionerna inför framtidens 
integrationspolitik för Nordiska ministerrådet. I Istanbul, Turkiet, var Sam 
Yildirim egen företagare. 

 

www.internationellatalanger.com


 
Leif Styfberg – Chef SFI Stockholm, Arbetsmarknadsförvaltningen 
 

 

Leif har lång erfarenhet av utbildning i svenska för invandrare och har 
deltagit aktivt i utvecklingen av SFX-utbildningarna (svenska för 
yrkesutbildade) i Stockholms län sedan 2005.  
Ambitionen är att skapa yrkesinriktad svenskutbildning för utrikes födda så 
att de kan komma in på arbetsmarknaden. Det både för kortutbildade utan 
egentlig yrkeserfarenhet och för högutbildade med spetskompetens. Ett 
aktivt nätverkande och kontaktskapande är  grunden för att åstadkomma 
nya framgångsrika utbildningar där kvalitativ språkundervisning kombineras 
med ett relevant yrkesinriktat innehåll. Idag ansvarar SFI Stockholm för tre 
sfx-utbildningar för  akademiker som lärare, ingenjörer, ekonomer, jurister 
och samhällsvetare och en utbildning för lastbilsförare.   
. 

 
Sarah Anwar - Partner, Diversity Group, rekrytering, utbildningar och konsulttjänster inom mångfald 
  

 

Sarah har flera års erfarenhet som nationalekonom och analytiker inom 
internationella organisationer. Hennes expertområde på International 
Labour Organisation i Geneve var inom arbetsmarknadsanalys, politik och 
arbetsmarknadslagstiftningen. 
Nu är hon med och driver Diversity Group vars vision är att stödja företag 
att arbeta mot alla former av diskriminering samt att följa internationella 
regler för mänskliga rättigheter och samtidigt skapa en inkluderande 
arbetsmiljö för att nå, attrahera och behålla mångfalden och alla dess 
fördelar. 
Med en rikare mångfald följer höjd kompetens, större kreativitet och 
bredare nätverk – kraftfulla konkurrensfördelar som stärker företagen och 
ökar möjligheterna till utveckling. 

 
Dag Strömqvist - Projektledare för talang och mångfaldsintegration, Sveriges Television 
 

 

Dag har lång erfarenhet som projektledare och chef i olika befattningar 
inom såväl SVT:s programproduktion, som företagets andra 
verksamhetsområden. 
Just nu är hans uppdrag att långsiktigt försöka bredda Sveriges Televisions 
rekryteringsbas ur ett vidare mångfaldsperspektiv. 
Public Service idé och uppdrag vilar på en demokratisk värdegrund. 
Därmed är det av största vikt att de medarbetare som skapar och bidrar till 
programmen också är representativa i hur Sverige och samhället faktiskt 
ser ut idag. 
SVT:s slogan är; OM alla, FÖR alla... men SVT behöver nu också lägga till 
AV alla. 

 
 

 

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. 

 


