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Idag är mer än en femtedel av Sveriges 
akademiker utlandsfödda, och gruppen växer. 

Sacos grundinställning till integration är 
positiv. Många svenskar väljer att arbeta i 
andra delar av världen under längre eller 
kortare perioder. Det är naturligt att vi också 
välkomnar personer från andra länder som 
vill arbeta eller studera här, också för att olika 
bakgrunder, kulturer och kunskaper berikar 
oss.

Att så många människor tvingas fly från 
krig, fattigdom och svält har lyft fram vikten 
av en generös och humanitär flyktingpolitik, 
både i vårt eget land och i övriga Europa. 
Diskussionerna om den stora flyktingkata-
strofen har präglats av ord som solidaritet, 
ansvar och medmänsklighet. Det känns bra. 
Nu gäller det att vi också får till diskussioner 
om hur vi kan klara av det uppkomna läget 
på ett bra sätt.

Men jag vill också ta upp en helt annan 
aspekt av invandrarfrågan, som mer direkt 
rör Saco. Jag tänker på den oerhörda rikedom 
– räknat både i kunskap och i ekonomiska 
termer – som invandrade akademiker skulle 
kunna bidra med i mycket högre grad än 
idag. Om vi bara tog bättre vara på den …

En svensk akademisk utbildning på 4,5 
år kostar i snitt ungefär 450 000 kronor. 
Räknar man in hela skoltiden, från förskola 
till och med gymnasium, uppgår kostnaderna 
till närmare 2,5 miljoner kronor. I jämförelse 
med det är kostnaderna för att anpassa en 
invandrad akademikers utbildning till den 
svenska arbetsmarknaden väldigt låga. Ändå 
får bara en bråkdel av de akademiker som 
invandrar till Sverige möjlighet att gå en 
kompletterande högskoleutbildning.

Många utrikesfödda gör redan nu stora 
insatser i vårt land. Men alltför många går 
bara och väntar på att få utöva sina yrken. 

Onödigt slöseri med  
kunskap och pengar

Vilket slöseri! Den rapport som Saco 
presenterade i början av sommaren visar också 
tydligt att akademiker med utländsk 
härkomst har ett sämre utgångsläge på 
arbetsmarknaden än de som är födda i 
Sverige. Arbetslösheten i den gruppen är till 
exempel fyra gånger högre än bland de 
svenskfödda. Efter några år i Sverige är ändå 
tre av fyra i arbete, ungefär 60 procent av dem 
i en kvalificerad tjänst eller ledningsarbete. 
Och efter femton år har åtta av tio ett arbete 
som motsvarar deras utbildning. Men faktum 
kvarstår. Det tar för lång tid för utrikesfödda 
akademiker att komma in på den svenska 
arbetsmarknaden. För varje månad som tiden 
i arbetslöshet kan förkortas gör vi en 
samhällsekonomisk vinst på åtskilliga 
tiotusentals kronor. Vi måste bli bättre på att 
ta tillvara andra länders utbildningsinveste-
ringar!

Att finansministern uppmärksammade 
problematiken när hon under sensommaren 
presenterade förutsättningarna för statsbudge-
ten var därför mycket glädjande. Det är 
verkligen en viktig uppgift för regeringen att 
se till att vi får ett bättre system för att ta vara 
på invandrade akademikers vilja att bidra med 
kunskaper och erfarenheter. Det måste till 
effektivare sätt att validera och komplettera 
utbildning, så att de blir anställningsbara på 
rätt positioner. 

Det är också positivt att både arbetsgivare 

och fackliga organisationer har insett värdet 
av att satsa på den värdefulla arbetskraft som 
invandringen bidrar med. Att flera av Sacos 
förbund anordnar mentorprogram för 
utländska kollegor inom den egna professio-
nen, till exempel. Och att flera företrädare för 
arbetsgivarnas organisationer nu argumente-
rar för att vi inte längre kan negligera den här 
gruppen. Det framgick bland annat vid det 
seminarium som Saco anordnade under 
politikerveckan i Visby i somras, då represen-
tanter för både SKL och Teknikföretagen 
betonade vikten av att inte spilla bort så 
viktiga resurser.

Saco bidrar bland annat med den satsning 
som fått namnet Omstart och som finns på 
saco.se. Syftet är att ge samlad kunskap om 
det svenska arbetslivet till de akademiker som 
är på väg att börja sitt nya arbetsliv här. Men 
än finns mycket kvar att göra, inom hela 
samhället och på alla nivåer. Jag tror att det 
skulle vara bra om vi lite till mans funderade 
på hur vi agerar på våra arbetsplatser. Hur 
rekryteringen går till. Hur vi tillsätter chefer. 
Hur vi satsar på expertkunskap. Är det så att 
besluten fortfarande styrs alltför mycket av 
rädslor för och okunskap om det som vid 
första anblicken känns lite obekant? n n n

» Vi måste  
bli bättre på  
att ta tillvara 
andra länders  
utbildnings- 
investeringar! «


