Så lockar vi
fler talanger till
Stockholm
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Sammanfattning
•

Aktuell forskning visar att arbetsmarknadens tillgång till kompetens är en betydande faktor för att
förklara ekonomisk utveckling. Trots att Stockholm rankas som en globalt konkurrenskraftig stad
finns stora utmaningar när det gäller stadens tillgång till högutbildad arbetskraft.

•

Flera studier visar att Stockholms arbetsmarknad lider av ett kompetensgap: Efterfrågan på
kompetens är högre än utbudet. Samtidigt visar andra studier att våra lärosäten inte på egen
hand kan mätta arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens. För att Stockholm ska lyckas
behålla Stockholms globala konkurrenskraft och för att möjliggöra stark ekonomisk tillväxt är
Stockholm beroende av kompetensinvandring.

•

Utan tillgång till högkvalificerad arbetskraft kan företagen i Stockholm inte anställa, jobbtillfällen
går till spillo, tillväxten och innovationsklimatet hämmas och möjligheterna till återinvesteringar i
staden krymper. Samtidigt visar forskning att städer utan tillräcklig tillgång till kompetens riskerar
att företag och innovationsmiljöer flyttar till andra städer.

•

Stockholm behöver därför locka fler internationella talanger att flytta hit. Det behöver bli enklare
att etablera sig och att få jobb eller utbildning för medföljande partners. Därför kommer finansborgarrådet under åren som kommer prioritera arbetet med att locka internationell kompetens till
Stockholm.

•

Finansborgarrådet presenterar åtgärder för att minska kompetensgapet på Stockholms
arbetsmarknad: ett International House för globala talanger och att Stockholms stad står
värd för arbetsmarknadsdagar då studenter och näringsliv träffas.

•

Samtidigt behöver regeringen vidta en rad åtgärder för att öka Sveriges attraktionskraft i den
globala konkurrensen om spetskompetens.
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Varför vi behöver kompetensinvandring
I internationell jämförelse är Sverige en bra plats
att göra affärer i. The Global Competitiveness
Report rankar det svenska företagsklimatet på
plats nio i världen, på plats sju i arbetskraftens
färdigheter och i tillväxt av innovativa företag
ligger Sverige på plats tre – bara Israel och USA
ligger före. I konkurrensen om att attrahera talanger placerar sig Sverige på plats åtta och på
plats 15 i arbetsmarknadens kompetens, enligt
IMD World Competitiveness Center. Tidningen
Forbes har skrivit att Sverige är det bästa landet
i världen att göra affärer i och Sverige har lyfts
fram som den mest konkurrenskraftiga ekonomin
i världen (Global Sustainable Competitiveness
Index).

klimatet hämmas och möjligheterna till återinvesteringar i staden krymper.
Det behövs åtgärder, och det nu. Den goda
nyheten är att kompetensgapet i huvudsak beror
på problem som vi i Stockholm gemensamt kan
lösa. Arbetet med att minska kompetensgapet
kommer därför vara en av mina högsta prioriteringar. Sveriges utbildningssystem, som det ser
ut i dag, kan inte på egen hand mätta arbetsmarknadens kompetensbehov. Sverige är redan
beroende av högkvalificerad arbetskraftsinvandring men saknar en samlad politik för att attrahera globala talanger.
Det vill jag åtgärda. Stockholm behöver en politik som lockar hit globala talanger och studenter.
Med rätt åtgärder kan vi minska kompetensgapet och skapa förutsättningar för tillväxt i
Stockholm och för att Stockholm ska klättra
ytterligare i den internationella konkurrensen.

Utöver detta är Stockholm ett nav för världsledande teknik och innovation som efter Silicon
Valley skapar flest Unicorn företag per capita
i världen. Tidningen Financial Times har kallat
Stockholm för en ”unicorn factory”. Enligt Spark
Labs Group har Stockholm det fjärde bästa ekosystemet för nyföretagande och European Regional Innovation Scoreboard pekar ut Stockholm
som den mest innovativa regionen i Europa.
Det finns med andra ord anledning att vara stolt,
mycket stolt, över hur Sverige och Stockholm
står sig i världen.
Trots detta behöver Stockholm arbeta hårt för
att behålla sin ställning och för att säkra en stark
ekonomisk utveckling. En av de högst prioriterade behoven handlar om att förbättra arbetsmarknadens tillgång till kompetens. På Stockholms
arbetsmarknad måste arbetsgivarna känna att
det finns tillräckligt med anställningsbar kompetens för att kunna expandera och utveckla sina
verksamheter. Så är det inte i dag. Efterfrågan
på kompetens är högre än utbudet och har varit
så under flera år. Vi har ett ”kompetensgap” och
det är allvarligt. Utan tillgång till kompetens kan
företagen inte anställa, jobbtillfällen går till spillo,
tillväxten och innovations-

ANNA KÖNIG JERLMYR

Finansborgarråd,
Stockholms stad
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Förutsättningar för urban tillväxt
“…all successful cities do have something in common. To thrive, cities must attract smart people and enable
them to work collaboratively. There is no such thing as a successful city without human capital.”
Edward Glaeser, Triumpf of the City, s. 193.1

Vad behöver en stad för att lyckas med tillväxt och välstånd? En hel del saker, givetvis. Men ingenting utöver det mest grundläggande. Stabil energiförsörjning, bra skolor, bostäder, arbetstillfällen
och säkerhet. Ju bättre en stad gör ifrån sig inom det mest grundläggande desto bättre är förutsättningarna för tillväxt och välstånd.
Forskningen visar att det finns ytterligare en faktor som är avgörande: god tillgång till högutbildad
arbetskraft. Kortfattat kan man beskriva forskningsresultaten som att ju mer ”humankapital” som
finns samlad på en plats desto större är chanserna för tillväxt och välstånd.
Humankapital har i flera studier visat sig vara den enskilt viktigaste förklaringsfaktorn för ekonomisk
tillväxt. Ett relativt färskt exempel är en Harvardstudie som undersöker vilka faktorer som starkast
förklarar ekonomisk utveckling på regional nivå.2 Det är en stor studie, som bygger på data från
många tusen företag och som undersöker över 1500 regioner från 110 länder. Av de förklaringsfaktorer som vanligtvis åberopas för tillväxt (som geografi, naturresurser, institutioner, humankapital
och kultur) slår studien fast att en regions tillgång till kompetens – dess humankapital – är den
enskilt viktigaste faktorn för att förklara ekonomisk tillväxt.3
Harvardstudien är möjligen unik till sin omfattning, men inte till sin slutsats. Humankapitalets
betydelse för tillväxt studerades först på 1960-talet och har sedan vuxit till en central förklaringsfaktor för hela ekonomiers utveckling.4 En uppsjö av studier har visat att tillgången till humankapital förklarar tillväxten på arbetsmarknaden, lönenivåer, löneutveckling, inflödet av högutbildade
människor och graden av nya innovationter på en plats.5 Städer med god tillgång till kompetens har
enklare att utveckla och använda sig av nya teknologier och människorna lär sig mer av varandra,
kunskapsspridningen är större och samhällsutvecklingen starkare.6
Tillgången till kompetens på arbetsmarknaden är särskilt viktig för städer som Stockholm. Som
exempel kan nämnas att i forskningen om varför vissa städer växer snabbare än andra, och varför
vissa städer inte växer alls, har närvaron eller frånvaron av humankapital blivit en stark förklaringsfaktor.7 Forsklingsresultaten kan sammanfattas med följande udrag ur en studie: “For more than a
century, in both the United States and Great Britain, cities with more educated residents have grown
faster than comparable cities with less human capital”.8

Edward Glaeser, Triumpf of the City, London: Penguin Books, 2012.
Gennaioli, Nicola et al., ‘Human Capital and Regional Development’, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 128, 2012, ss. 105-164.
Studien finner också att det är inte primärt mängden utbildade personer i en region som är av störst betydelse utan andelen högutbildade personer. Kvalitet
är alltså viktigare än kvantitet.
4
Gary Becker, Human Capital. New York City: Columbia University Press, 1964; Edward Glaeser, Smart growth: Education, Skilled Workers and the Future
of Cold-Weather Cities Cambridge; Harvard Kennedy School, Policy Brief; John Barron et al., ‘Employer size, the implications for search, training, capital
investment, starting wages, and wage growth’, Journal of Labour Economics, Vol. 5, 1987, ss. 76-89.
5
Michele Hoyman och Christopher Faricy, ’It takes a Village: A Test if the Creative Class, Social Capital, and Human Capital Theories’, Urban Affairs Review,
2009, Vol. 44, ss. 311-333. På senare år har en alternativ teoribildning vuxit fram som föreslår att humankapital migrerar till städer som har höga värden av
olika bekvämlighetsfaktorer, så som stadens skönhet, natur, livskvalitet, tolerans och utbud av kultur, bland annat, se t ex Richard Florida, The Rise of the
Creative Class. New York: Basic Books, 2002. Teorin har fått litet vetenskapligt stöd när den testats. Exempelvis har Hoyman och Faricy (2009) testat teorin
på över 276 metropoler i USA utan att finna något stöd. På samma sätt har Edward Glaeser jämfört teorin med teorin om humankapital, och funnit att humankapital har starkare förklaringsvärde. Edward Glaeser, ’Review of Richard Florida’s The Rise of the Creative Class’, Regional Science and Urban Economics,
Vol. 35, 2005, ss. 593-596.
6
Robert Lucas, ‘On the mechanics of economic growth’, Journal of Monetary Economics, Vol. 22, 1988, ss. 3-42.
7
Edward Glaeser och Albert Saiz, ‘The Rise of the Skilled City’, Brookings Wharton Papers on Urban Affairs, Vol. 5, 2004, ss. 47-94; Curtis Simon, ‘Human
Capital and Metropolitan Employment Growth’, Journal of Urban Economics’, Vol. 43, 1998, ss. 223-243; Curtis Simon och Clark Nardinelli, ‘Human Capital
and the Rise of American Cities, 1900-1990’, Regional Science and Urban Economics, Vol. 32, 1998, ss. 59-96; Nicola Gennaioli et al., ‘Human Capital and
Regional Development’, Quarterly Journal of Economics, Vol. 128, 2012, ss. 105-164; Duncan Black och Vernon Henderson, ‘A theory of urban growth’, Journal of Political Economy, Vol. 107, 1999, ss. 252-284; med flera.
8
Glaeser och Saiz, 2003, s. 2.
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I en studie av amerikanska storstäder har en grupp forskare visat att städer med högre tillgång till
humankapital växer snabbare än städer med sämre tillgång till humankapital. Orsaken, menar de, är
samma som varför länder med en högutbildad arbetskraft upplever snabbare ekonomisk tillväxt: en
utbildad arbetskraft har bättre förutsättningar för att använda och skapa ny kunskap – en färdighet
som i andra studier visats avgörande för ekonomisk tillväxt.9
En annan Harvardstudie har på samma sätt understrukit vikten av kompetens på arbetsmarknaden
för urban tillväxt.10 Studien testar om sambandet mellan en stads storlek och produktivitet fortfarande är giltigt. Testen har i decennier åberopats för att förklara varför redan stora städer fortsätter att
växa. På senare tid har tillväxten i flera stora städer mattats av, framför allt i USA, medan mindre städer
fortsätter att växa. Studien visar att sambandet mellan storlek och produktivitet har omkullkastats på
grund av humankapitalets ökade betydelse. I städer med lågt humankapital finns ingen koppling
mellan storlek och produktivitet, men i städer med högt humankapital kan storlek fortfarande förklara
hela 45 procent av skillnaden i produktivitet.
Genom att belysa tillgången till kompetens på arbetsmarknaden visar studien varför vissa städer fortsätter att växa medan andra stagnerar. Här finns en tydlig slutsats: politiker som önskar ekonomisk
tillväxt måste säkerställa en stabil tillgång till kompetens på arbetsmarknaden. Som de själva skriver:
“…skill composition may be the most powerful predictor of urban growth. This is both a boon to the
skilled cities that have done spectacularly over the past two decades and a curse to the cities with
less skilled workers that have suffered an almost unstoppable urban decline. …city growth can be
promoted with strategies that increase the level of local human capital.”11
Hur kommer det sig att arbetsmarknadens tillgång till kompetens har en sådan betydelse för städernas tillväxt? En del har att göra med att ekonomin i dag till stor del handlar om tillgång till kunskap
och information, samt förmågan att omsätta den till något produktivt. En annan del är att städer med
högt humankapital är skickliga på att anpassa sig till plötsliga förändringar.12 Som exempel kan
nämnas att när Ericsson AB varslade en större del anställda i Stockholm startade flera av de varslade
egna företag, och bidrog i hög grad till Stockholms i dag världsledande start-up scen och innovationskluster. Konsekvenserna av Ericssons varsel är ett typexempel på hur en högutbildad arbetskraft
anpassar sig till förändring.
Arbetsmarknadens tillgång till kompetens är också en faktor som kan påverka stadens innovationsklimat. Flera studier har visat att innovationsmiljöer tenderar att migrera till den plats som skapar flest
och bäst innovationer. Lite förenklat kan man säga att när en ny stor upptäckt görs i en stad migrerar
kompetensen dit, och skapar nya och starkare förutsättningar för ett nytt innovationskluster med fler
innovationer.13 Här ligger både en varning och en möjlighet. För att en stad ska behålla en innovationsmiljö krävs att den behåller sin ledande position vilket i sin tur förutsätter en stabil tillgång till
kompetens på arbetsmarknaden.14
Forskningsresultaten om humankapitalets betydelse för den urbana ekonomin ställer betydelsen av
politiken på sin spets. Till skillnad från fysiska resurser som tillgång till hamnar, mineraler eller skog är
humankapital rörligt och kan alltså migrera. Humankapital är något man kan attrahera och något man
kan förlora, beroende på vilken politik som förs. En seriös politik för urban utveckling måste därför ta
frågan om arbetsmarknadens tillgång till kompetens på stort allvar.

Simon, Curtis, “Human Capital and Metropolitan Employment Growth”, Journal of Urban Economics, Vol. 43, 1998, ss. 223-243; se också Simon Curtis och
Clark Nardinelli, ‘Human Capital and the Rise of American Cities, 1900-1990’, Regional Science and Urban Economics, Vol. 32, 2002, ss. 59-96.
Glaeser och Saiz, 2003.
11
Ibid., ss. 42-43.
12
En teori som T Schultz lanserade, Transforming Traditional Agriculture, New Haven: Yale University Press, 1964; se också Edward Glaeser, ’Reinventing
Boston: 1640-2003’, Harvard Institute for Economic Research: Discussion Paper, 2003.
13
Gilles Duranton, ’Urban Evolutions: The Fast, the SLow, and the Still’, American Economic Review, Vol. 97, 2007, ss. 197-221.
14
William Kerr ger snarlika resultat som Duranton i sin undersökning av hur kluster inom R&D utvecklas, ’Breakthrough Inventions and Migration Clusters of
Innovation’, Harvard Business School Working Paper, 2009, ss. 1-41; se också David Audretsch och Maryann Feldman, ’R&D Spillovers and the Geography of
Innovation and Production’, American Economic Review, Vol. 86, 1996, ss. 630-640.
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Kompetensgapet
Humankapital är särskilt viktigt för Sverige. Vi är ett litet land utan betydande naturresurser, gynnsamt
geografiskt läge eller tillgång till billig arbetskraft. Vår ekonomiska tillväxt och konkurrenskraft har
historiskt handlat om och kommer fortsättningsvis att handla om kompetensen i vår arbetskraft.
I dag är Sverige ett land med en jämförelsevis högutbildad arbetskraft, mycket tack vare en offensiv
utbildningspolitik och en inställning om att alla som kan och vill också ska kunna få en högskoleutbildning. I Sverige är skolgången – från förskola hela vägen till doktorsexamen – helt avgiftsfri för den
som vill ta sig hela vägen. Sverige är nästan helt unikt i det avseendet.
Trots exceptionellt gynsamma förutsättningar visar undersökningar att arbetsmarknadens efterfrågan
på kompetens är högre än utbudet. En passage ur en ny studie från Svenskt Näringsliv sammanfattar
läget: ”I Sverige råder ett kompetensgap på arbetsmarknaden mellan å ena sidan behovet av arbetskraft och å andra sidan den kompetens som finns och kommer att finnas tillgänglig under överskådlig
framtid. …Det råder stor efterfrågan på kompetent arbetskraft i hela näringslivet och i hela landet.”15
Varför har det blivit så? Forskingen har gett flera förslag. Av stor betydelse är en större strukturell
förändring som pågått under flera dencienner, då ekonomin i västvärlden gradvis har förvandlats från
att producera varor till att producera idéer. Industriproduktionens ekonomiska betydelse har succesivt minskat – man talar om det ”postindustirella samhället” – samtidigt som den kunskapsintensiva
tjänstesektorn har sett en kraftig tillväxt.16 Lite förenklat kan man säga att hushållens efterfrågan på
industriprodukter har minskat till förmån för tjänster.
På arbetsmarknaden syns detta genom att allt fler anställs inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Enligt en studie från Almega (2016) har antalet sysselsatta i den kunskapsintensiva tjänstesektorn ökat med 504 000 personer mellan 1993 och 2014. Med statistik hämtad från SCB föreslår
de att om trenden håller i sig kommer ytterligare 500 000 personer behöva rekryteras de kommande
20 åren. Statistiska centralbyrån uppskattar att år 2030 kommer Sverige ha ett underskott på över
50,000 ingenjörer och IT&Telekomföretagen uppskattar att redan år 2022 kommer Sverige sakna
70,000 IT experter.17 I Statistiska Centralbyråns senaste Arbetskraftsbarometer uppger arbetsgivarna att bristen är stor både vad gäller erfarna och nyexaminerade ingenjörer.18 De yrkesgrupper
med över 80 procent av arbetsgivare som upplever kompetensbrist är: byggnadsteknik, datateknik,
lantmäteri och teknisk fysik. De yrkesgrupper där över 90 procent av arbetsgivarna upplever brist är:
energiteknik och elektroteknik, samt maskin-, fordons-, och farkostteknik.
Arbetsförmedlingen har på samma sätt flaggat för stora utmaningar: ”Om tidshorisonten sträcks ut
till att avse fem och tio år kvarstår vår tidigare bedömning att rekryteringsbehoven kommer att bli
mycket stora. …Inom flera yrkesområden bedöms…arbetsgivarnas möjligheter att tillsätta kommande
vakanser att begränsas av att utflödet från utbildningssystemet inte överensstämmer med behoven
på arbetsmarknaden.”19
Problemet är att den kunskapsintensiva tjänstesektorn och efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft
har vuxit snabbare än vad lärosätena/utbildningspolitiken har justerats. Det finns kända exempel på
städer, som Detroit, som tidigare blomstrade i den tunga bilindustrin men som senare har misslyckats
med att ställa om. De har som följd tappat en stor del av både sin befolkning och sitt skatteunderlag.
I dag är Detroit en avfolkad stad. År 1950 bodde 1.8 miljoner människor i Detroit, mot 673 000 år
2017.

15 Svenskt Näringsliv, ’Kompetensgapet på Arbetsmarknaden’, november 2018.
16 Daniel Lind, ‘Avindustrialiseringen av Sverige: myt och verklighet’, Ekonomisk Debatt, nr. 7, 2010, ss. 35-51; Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial
Society, Harmondsworth: Penguin Books, 1976.
17 SCB, ’Ingenjörerna: En djupanalys av ingengörsutbildade och personer med ett ingengörsyrke’, Temarapport 2013:1; IT&Telekomföretagen, ’IT-kompetensbristen: En rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens’, 2017.
18 SCB, ’Arbetskraftsbarometer 2018’.
19 Arbetsförmedlingen, ’Var finns jobben?’, 2015, s. 10.
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En översikt av tillgängligt material visar att många företagare i Stockholm upplever ett kompetensgap. Störst kompetensbrist finns inom bland annat IT och telekomsektorn. Sedan 1999 gör Svenskt
Näringsliv en rekryteringsenkät bland företagare. Undersökningen från 2018 visar att bristen på
kompetens är mer utbredd än på länge. Hela sju av tio företag uppger att de har svårt att hitta rätt
kompetens, att var fjärde rekryteringsförsök misslyckas, att var tredje företag upplever att bristen på
kompetens hindrar dem från att expandera, och nära hälften upplever att problemet leder till minskad försäljning.20 Liknande resultat framgår i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala
företagsklimatet i Stockholm. På frågan om företagen känner att de har tillgång till rätt kompetens
blev det samlade betyget 2,73 på en skala mellan 1 till 6, då 1 är ”dåligt” och 6 är ”utmärkt”.21 Resultatet är det sämsta sedan 2002.22
Tillväxtanalys har i en enkätundersökning frågat svenskägda företag i utlandet och utlandsägda
företag i Sverige om vilka de främsta faktorerna är för lokalisering av forskning och utveckling. De
alternativ som tillskrevs störst betydelse var tillgången till kvalificerad arbetskraft och att tillgången i
dag inte är tillräcklig. I en senare rapport har Tillväxtverket understrukit att en utmaning för svenska
företag är att tillväxten försvåras av bristen på arbetskraft.23 En studie från Världsbanken visar att
svenska företag upplever att bristen på rätt kompetens är det största hindret för tillväxt.24 Samma
slutsats når rekryteringsföretaget Manpower i sin senaste undersökning, då 42 procent av svenska
företagare uppger att det är svårt att hitta kvalificerad arbetskraft.25
Samtidigt visar undersökningen från Manpower att Sverige eller Stockholm inte är något undantag. Bristen på kompetens är något som upplevs i många andra länder. Som de skriver: “With a
strengthening global economy, employers are more optimistic about hiring. Yet emerging technology and changing skills needs are leaving employers with unfilled roles, threatening productivity,
efficiency and future growth. These combined factors have pushed talent shortages to their highest
level since 2006.”26 Analysen visar att Sverige och Stockholm inte är ensamma om problemet. Den
ger också en indikation om att konkurrensen om den högkvalificerade arbetskraften är mycket hög
och kommer att vara så också framöver.
Givet att arbetsmarknadens kompetens är en förutsättning för urban tillväxt är kompetensgapet ett
problem för Stockholms ekonomiska tillväxt. Det ska tilläggas att i dag är den kunskapsintensiva
tjänstesektorn stadens största och snabbast växande.
Vad kostar kompetensgapet? Exakta siffror är svåra att slå fast, men flera undersökningar har, som
visats ovan, visat att företagen hindras från att anställa personal och från att utveckla sina verksamheter. Entreprenörskapsforum publicerade 2018 en rapport som visade på en låg produktivitetsutveckling i Sverige, bland de lägsta inom EU, och tillskriver kompetensgapet och mer generellt effektivitetsförlusten i matchningsproblematiken som en avgörande faktor bakom resultatet.27 Rapporten
uppskattar att matchningsproblematiken har gjort Sverige 250 miljarder fattigare, årligen, som de
skriver: ”enligt våra beräkningar… motsvarar effektivitetsförlusterna p.g.a. matchningsproblem mer
än 250 miljarder! Sverige är med andra ord minst 250 miljarder fattigare – eller har rättare sagt 250
miljarder lägre inkomster per år – än vad som vore möjligt. Det motsvarar 25 000 kronor per person.
Beräkningarna ska naturligtvis tolkas med försiktighet, men de visar icke desto mindre på magnituden av effektivitetsproblemen i vår ekonomi.”28

Svenskt Näringsliv, ’Rekryteringsenkäten 2018: Jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar’, 2018.
Svenskt Näringsliv, ’Lokalt företagsklimat’, 2018.
22
Svenskt Näringsliv, ’Företagsklimatet i Sverige’, 2017.
23
Tillväxtverket, ’Företagens villkor och verklighet 2017’, Rapport 0232, 2017.
24
Världsbanken, Sweden’s business climate a microeconomic assessment. Washington DC: Worldbank, 2014.
25
Manpower, ‘Talent Shortage Survey 2018’, 2018.
26
Ibid.
27
Entreprenörskapsforum, ’250 miljarder fattigare: Svensk produktivitetsutveckling 1950-2017’, 2018.
28
Ibid. s. 4, 18.
20
21
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Universiteten och högskolorna
Universiteten och högskolorna förser arbetsmarknaden med kompetens. Under flera års tid har
regeringar arbetat för att utvidga utbildningssystemet och fler än någonsin studerar i dag någon form
av högre utbildning. Det är bra, men inte tillräckligt för att möta arbetsmarknadens kompetensbehov.
I dag konkurerrar Sverige om omkring fem miljoner utlandsstudenter som varje år väljer sin studieplats någonstans i världen. Antalet utlandsstudenter i världen har ökat under flera års tid och inget
tyder i dag på att trenden avtar (huvudsakligen för att länder som Kina och Indien växer snabbare
än vad de hinner bygga ut sina utbildningssystem). Stockholm har i dag totalt omkring 10,000 utlandsstudenter (11 procent av samtliga registrerade studenter) och de utgör omking en fjärdedel
(26 procent) av alla utlandsstudenter i Sverige.29 De senaste tre åren har antalet utlandsstudenter i
Stockholm ökat med 20 procent, men totalt sett tar Sverige emot få av det totala antalet utlandsstudenter som finns tillgängliga.30 Exempelvis tar vi emot 2,8 ‰ av de kinesiska och 5,5 ‰ av de indiska
utlandsstudenterna.31
Utlandsstudenterna bidrar till samhället genom att de betalar en kursavgift till universiteten och de
konsumerar under sin studietid. Men framför allt bidrar de genom att förse arbetsmarknaden med välbehövlig kompetens och möjliggör på så vis tillväxt.32 Som ett exempel kan nämnas att det råder stor
brist på ingenjörer samtidigt som stolar står tomma på ingenjörsutbildningarna.33 Vi vet också att en
tredjedel av studenterna som söker sig till Sverige kommer för att studera STEM-utbildningar.3435 Som
Almega skriver i en analys: ”…om Sverige lyckas öka inflödet av utlandsstudenter kommer vi också
ha bättre möjligheter för att lyckas minska kompetensgapet inom teknikbranshen, som i dag lider av
stor brist på arbetskraft”. 36
För att minska kompetensgapet behövs initiativ för att höja andelen utlandsstudenter som väljer Sverige. Men det räcker inte. Det behövs också initiativ för att fler av de studenter som kommer till Sverige
också väljer att stanna och arbeta i Sverige efter sin examen. Tillväxtanalys har i en rapport från 2018
visat att drygt 20 procent av de inresande studenterna och doktoranderna stannar och arbetar i Sverige efter avslutade studier, något lägre än i jämförbara OECD-länder.37
Det finns ett stort intresse bland internationella studenter att komma till svenska lärosäten för att
studera. Läsåret 2017/18 fanns 37 830 inresande studenter och detta var en ökning med 5 procent
sedan föregående läsår. Bland dessa var könsfördelningen jämn, 53 procent var kvinnor och 47
procent var män. Hela ökningen stod freemover-studenter för, det vill säga studenter som arrangerar
sina studier på egen hand. Särskilt påtaglig var ökningen av betalande studenter. Antalet freemoverstudenter som betalade studieavgifter ökade med 24 procent jämfört med året innan. Vid de
flesta lärosäten är dock antalet betalande studenter fortfarande förhållandevis få, och i relation till den
totala utbildningen på grundnivå och avancerad nivå utgör den studieavgiftsfinansierade verksamheten en begränsad del, 3 procent.

Universitetskanslerämbetet,’Trender och tendenser i högskolan’, 2019; STAF, ‘Studiedestination Stockholm: Internationell studentmobilitet I
Stockholm 2017-2018’, 2019.
30
Studiedestination Stockholm: Internationell studentmobilitet I Stockholm 2017-2018.
31
British Council, ‘International student mobility in 2027: Local investment, global outcomes’, 2018.
32
Almega, ‘Attrahera och behålla: fler internationella studenter för minskade kompetensbrister’, 2016.
33
Universitetskanslerämbetet, ’Trender och tendenser i högskolan’, 2019.
34
STEM står för Science, Technology, Engineering, and Mathematics
35
Det visar en studie från Universitetskanslersämbetet, ’Fyra år med studieavgifter’, 2015.
36
Almega, ‘Attrahera och behålla: fler internationella studenter för minskade kompetensbrister’, 2016.
37
Tillväxtanalys, ’Svenska lärosäten som verktyg för att attrahera utländsk högkvalificerad arbetskraft’, PM 2018: 11, 2018.
29

8

En snarlik bild framgår av Migrationsverkets statistik över beviljade uppehållstillstånd. En liten del
av den totala volymen gäststuderande i Sverige stannar kvar för att arbeta i landet efter sin examen.
En ännu mindre del får arbetstillstånd för yrken som kräver högskolekompetens. Detta syns om man
jämför statistiken för beviljade uppehållstillstånd för att studera i Sverige med statistiken för arbetstillstånd för gäststuderande i Sverige.38 Sedan 2014 har andelen gäststuderande som får arbetstillstånd i Sverige legat på blygsamma 5 till 9 procent.39 För att lyckas bättre behöver Sverige höja
antalet gäststuderande och dessutom höja andelen som sedan blir kvar i landet.

Ett sätt är genom att förbättra samarbetet mellan lärosätena och arbetsmarknaden. Undersökningar
från Riksrevisionen, Högskoleverket, Arbetsförmedlingen, Almega och TCO visar på olika sätt att
det finns stor förbättringspotential. En undersökning från Högskoleverket och en från Almega visar
exempelvis att lärosätena sällan har formaliserade verksamheter för att sluta gapet mellan studievärlden och arbetsmarknaden, och att det finns ett stort förbättringsbehov.40 Lärosätena brister i sitt
arbete med att hjälpa studenterna att knyta kontaker med framtida arbetsgivare, något som senare
bekräftas i en utredning av Riksrevisionen som exempelvis visade att över hälften av de undersökta
programmen saknade praktik under sin utbildning.41 Riksrevisionen betonade samtidigt att det är
att anse som centralt att alla utbildningsprogram är formade för att säkerställa studenternas anställningsbarhet, bland annat genom att förbättra studenternas omvärldskontakter under utbildningen.
Sett till en svensk arbetsmarknadsforskning blir det än tydligare att det är av största vikt att studenterna redan under sin studietid knyter kontakter med arbetsmarknaden och erbjuds karriärsstöd.
Majoriteten av alla jobb som tillsätts förmedlas nämligen via informella kontakter.42 Informella kontakter är dessutom särskilt viktiga bland yngre arbetstagare (19-25), med hela sju av tio jobb som
förmedlas via informella kontakter (mot fyra av tio jobb generellt). En undersökning från Svenskt
Näringsliv visar snarlikt på goda resultat om lärosäten och näringslivet samarbetar. Det ökade
studenternas sannolikhet att få jobb inom tre månader efter examen med 78 procent och att jobbet
är kalificerat med 69 procent.

Migrationsverkets statistik av beviljade uppehållstillstånd för studier och beviljade arbetstillstånd:
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Studier.html samt https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Arbete.html
39
Egna beräkningar baserade på Migrationsverkets statistik.
40
Riksrevisionen, ’Riksrevisionens uppföljningsrapport 2014’, 2014; Högskoleverket, Kontaktaktiviteter – Högskolornas verksamheter för utbildningarnas
arbetslivsanknytning, Rapport 2012:23, 2012; Arbetsförmedlingen, ’Var finns jobben?’, 2015; TCO, ’Fler till start och fler i mål’, 2014; Almega, ‘Attrahera och
behålla: fler internationella studenter för minskade kompetensbrister’, 2016.
41
Riksrevisionen, ’Studenters anställningsbarhet’, RiR 2009:28, 2009.
42
Lena Hensvik och Oskar Nordström Skans, ’Hur arbetslivserfarenhet och nätverk kan förändra avkastningen på förmågor och utbildning’, Rapport 2013:14,
IFAU, Uppsala.
38
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Universitetsexamen är med andra ord oftast inte tillräckligt, utan ett visst socialt kapital är också
nödvändigt för att bli erbjuden ett jobb som matchar ens utbildning. Också här ger forskningen en
tydlig rekommendation om att bygga broar mellan lärosäten och arbetsmarknad.43 Detta torde vara
av högsta vikt för gäststudenter, som av naturliga skäl har lägre kännedom än svenska studenter om
det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden.

Alessandra Casella och Nobuyaki Hanaki, ‘Information channels in labor markets: On the resilience of referral hiring, Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 66,2008, ss. 492-513.
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Vägen framåt
Sverige är ett litet land med ett stort kompetensbehov. Våra utbildningssystem kan inte mätta efterfrågan på kompetens och därför behövs ett aktivt arbete för en ökad och kvalificerad arbetskraftsinvandring.
# International House. Allt fler städer i europa har valt att samordna sitt mottagande av exempelvis
högkvalificerad arbetskraftsinvandring i ett så kallat International House. Stockholms stad har redan
påbörjat ett arbete med ambitionen att öppna ett nytt International House under 2020. Visionen är
att detta ska vara ett center som främjar mottagandet av utländsk arbetskraft till Stockholmsregionen. Ambitionen är att relevanta myndigheter ska finnas representerade i International House, så att
besökare kan vända sig till International House för att få hjälp med allt från uppehållstillstånd och
personnummer, till folkbokföring och registrera sig hos försäkringskassan. Allt man behöver som ny
till ett land ska kunna skötas från International House, som en slags ”one-stop-shop”.
I International House skulle besökaren även kunna få vägledning om exempelvis anmälning till
skola, förskola, bostad, få hjälp med socialt nätverkande och annan praktisk vardagsinformation. International House kan i så fall också fungera som en social plattform genom att näringslivet, universiteten och nya talanger i staden ska kunna träffas för att knyta informella kontakter.
# Arbetsmarknadsdagar. Det är av betydande värde att studenter och näringslivet redan under
studietiden får kontakt med varandra och kan börja bygga relationer. Utan informella kontaktytor blir
det svårt för båda parter att hitta varandra efter det att studenten har tagit sin examen.
Ett sätt för att öka etableringsgraden för alla studenter, såväl svenska som internationella, är att ha
god utbildningssamverkan mellan utbildningen och arbetsmarknaden. Men också genom att erbjuda informella kontaktytor med potentiella arbetsgivare. Stockholms stad har därför en ambition att
staden tillsammans med näringslivet och högskolorna i Stockholmsregionen ska bjuda in studenter
till gemensamma arbetsmarknadsdagar.
International House och arbetsmarknadsdagar är två betydande steg framåt för att minska kompetensgapet på Stockholms arbetsmarknad. Fortfarande behövs fler åtgärder och som bara regering
och riksdag kan ansvara för.
# Avskriven studieavgift. Sverige tar varje år emot tusentals gäststudenter som studerar program
som den svenska arbetsmarknaden är i behov av. Bara en liten del av dem väljer att stanna kvar i
Sverige efter examen. För att höja andelen som stannar kvar bör regeringen undersöka möjligheten
att införa ekonomiska incitament för gäststuderande. En möjlighet är att gäststuderande som
stannar i Sverige för att ta ett jobb inom en bransch som har kompetensbrist får en del av sin studieavgift återbetalad.
# Förläng uppehållstillståndet. Gäststudenter har under sin studietid möjlighet att arbeta utan
arbetstillstånd. För att arbeta efter examen krävs däremot arbetstillstånd och för att få det krävs att
studenten har ett jobberbjudande från en svensk arbetsgivare. Enligt dagens regler får studenten
stanna i Sverige i sex månader efter examen. Det är den tiden som studenten har på sig för att få ett
jobberbjudande. I internationell jämförelse är det en kort tid.44 Risken är att många studenter som
vill stanna i Sverige inte hinner få ett jobberbjudande och därför tvingas lämna landet. För att ge studenten och näringslivet en realistisk chans att hitta varandra på arbetsmarknaden bör tiden förlängas från dagens sex månader till 12 månader.45

44
45

I Tyskland är motsvarande tid 18 månader, i Nerländerna 12 månader och i Kanada 36 månader
Efter fyra års heltidsarbete (eller efter arbete i minst fyra av de senaste sju åren) i Sverige finns sedan möjlighet att söka permanent uppehållstillstånd.
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# Förstärk lärosätenas arbetmarknadskoppling. För att minska tröskeln mellan studier och jobb
bör regeringen se över hur högskolorna och universiteten jobbar med att stärka banden mellan studenterna och arbetsmarknaden, med ett särskilt program för just gäststudenter. Utbildningarna bör
i högre grad inkludera praktik och tillfällen för karriärsrådgivning och kontaktytor mellan studenterna
och framtida arbetsgivare måste öka.
# Prestigestipendium. Många länder använder sig av stipendier för att locka rätt kompetens till
den inhemska arbetsmarknaden. Stipendierna har ofta ett strategiskt värde och är en del av landets
arbetsmarknadspolitik. Sverige saknar en sådan tradition och stipendierna är istället en del av biståndspolitiken. Regeringen bör justera stipendiumpolitiken med ett högre fokus på arbetsmarknadens behov. En möjlighet är att inrätta ett prestigestipendium som vänder sig till utländska studenter
som meriterat sig och som studerar inom områden som Sverige vill profilera sig inom och/eller som
det råder kompetensbrist inom.
# Talangvisum. Den svenska invandringspolitiken måste i högre grad kopplas till arbetsmarknadspolitiken. Rätt utformad kan invandringspolitiken bli ett viktigt verktyg i arbetsmarknadspolitiken. Det
bör införas ett särskilt talangvisum för sökande som har en examen inom yrken som det råder särskild
brist inom på arbetsmarknaden, exempelvis ingenjörer och programmerare. Med ett talangvisum blir
det lättare att få uppehållstillstånd om man har en utbildning eller annan kvalifikation som matchar
arbetsmarknadens behov av arbetskraft.
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