
91

Näringslivets förslag till regelförbättringar i Sverige 2018-2022

90

68. Utökade möjligheter att utfärda talangvisum

Regelverk
Regelverket för arbetskraftsinvandring

Mottagare
Justitiedepartementet

Påverkan på företag idag
Stockholm är en av Västeuropas snabbast växande städer och vänder vi blickarna mot år 2030 är 
regionen den snabbast växande. För att Stockholm även fortsättningsvis ska vara en världsledande 
startup-scen är det viktigt att arbetsmarknaden fungerar väl. Sett i det ljuset är arbetskraftsinvand-
ringen en viktig del av Stockholms läns arbetsmarknad, särskilt vad gäller yrken inom IT-området.

För enskilda företag innebär arbetskraftsinvandringen att nyckelpersoner med specialistkompetens 
anställs så att företagen kan fortsätta växa och vara konkurrenskraftiga på den internationella mark-
naden. Alternativet till arbetskraftsinvandringen i Sverige är att jobbtillväxten sker i andra delar av 
världen, företrädesvis i Asien eller Nordamerika.

Arbetskraftsinvandringsreformen från år 2008 är av stor betydelse för Sveriges möjligheter att kunna 
konkurrera om internationell arbetskraft. Den är nödvändig för de människor som får möjlighet att 
komma hit och arbeta och för de företag som kan anställa medarbetare de har behov av, men inte 
kunnat rekrytera tidigare. Det finns dock ett stort utrymme att förbättra det nuvarande regelverket. 

Den internationella konkurrensen om talangerna är knivskarp. Om Sverige ska stå sig i konkurrensen 
om de globala talangerna måste vi skapa fler möjligheter för dem med rätt kompetens att kunna 
arbeta i Sverige. Därför föreslår vi att Sverige förbättrar möjligheterna att arbeta och investera i landet 
för att skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande för utländska entreprenörer, talanger och investerare.

Det har saknats möjlighet att söka visum (eller arbets- och uppehållstillstånd) för att söka arbete under 
en längre tid och därmed bidra till en allt mer specialiserad arbetsmarknad. Flera av Sveriges konkur-
rentländer har regelverk för att locka entreprenörer och investera att arbeta eller starta sin verksam-
het i länderna.

Åtgärdsförslag
För att Sverige och Stockholm även fortsättningsvis ska vara konkurrenskraftigt i den globala 
ekonomins snabba utveckling är det viktigt att vårda reformen och stoppa skadliga utvisningar av 
eftertraktad arbetskraft. Vidare bör Sverige skapa fler möjligheter för talanger, entreprenörer och 
investerare att komma till Sverige.

• Utöka möjligheten för nyexaminerade internationella studenter från svenska universitet att 
stanna i Sverige för att söka arbete i ett år efter examen i stället för nuvarande sex månader.

• Inför ett visum för arbetssökande med examen från de tre senaste åren på master- eller 
doktorsnivå från något av de 200 högst rankade universiteten i världen. Visumet ska ge möjlig-
het att söka arbete i Sverige under ett år.

• Inför ett visum för investerare och entreprenörer, baserat på de brittiska reglerna och an-
passat för svenska förhållanden.

• Regeringen bör uppdra åt Svenska institutet att intensifiera och bredda kunskapsspridningen 
om möjligheterna att arbeta i Sverige samt att överväga en uppsökande verksamhet.
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Bedömning av åtgärdsförslagets effekter för företagen 
Talangvisum för arbetssökande, investerare och entreprenörer ökar arbetskraftsutbudet, ofta av 
specialister, och bidrar till bättre företagsklimat.

Kontaktuppgifter
Stockholms Handelskammare, Charlotte Olsson
08-55 51 00 18
charlotte.olsson@chamber.se


