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Remissvar: Ett förbättrat system för 
arbetskraftsinvandring (SOU 2021:5) 

IT&Telekomföretagen önskar genom detta remissvar komplettera de synpunkter som 
framförts av Almega. 

Om IT&Telekomföretagen och behovet av kompetens 

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar ca 
1350 företag verksamma i Sverige som leverantörer av IT- och telekomtjänster och 
produkter. Företagen har tillsammans närmare 100 000 anställda. IT&Telekomföretagen 
är ett av nio förbund inom Almega. 

Behovet av kompetens är medlemsföretagens viktigaste fråga. Enligt en rapport 
presenterad i december 20201 befarar IT&Telekomföretagen ett underskott på ca 70 000 
IT-experter år 2024 om inte särskilda insatser görs. Bland de insatser som rapporten 
anger återfinns följande (s. 34): 

”Attrahera internationella talanger till Sverige och stoppa kompetensutvisningarna. 
Det är hård global konkurrens om digital spetskompetens och att locka till sig talanger. 
Här behöver Sverige samlat göra mer insatser och ta fram en strategi för att locka till sig 
både talanger och investeringar till vår techsektor. Trots att arbetskraftsinvandringen 
bevisligen bidrar med tillväxt i miljardklassen hindras den av trög myndighetshantering 
och av hot om utvisningar på grund av bagatellartade misstag från arbetsgivarna. 
Förutom ett one-stop-shop-system för effektiv myndighetshantering behöver 
utlänningslagen ändras så att en framåtinriktad och rimlighetsbaserad helhetsbedömning 
kan möjliggöras.” 

IT&Telekomföretagens synpunkter på remissens förslag 

IT&Telekomföretagen ställer sig helt bakom Almegas synpunkter, och konstaterar med 
tillfredsställelse att många av önskemålen från IT&Telekomföretagens rapport har 
hörsammats av utredningen. IT&Telekomföretagen vill emellertid framföra ett par 
synpunkter som kompletterar Almegas, en av övergripande karaktär och en mer specifik. 

På övergripande nivå vill IT&Telekomföretagen understryka att arbetskraftsinvandringen 
inte bara ska ses som ett komplement till den nationella rekryteringen. Ett påstående med 
denna innebörd framförs i utredningen (”Internationell rekrytering av högkvalificerad 
arbetskraft utgör ett viktigt komplement till den nationella rekryteringen”, s. 106), och det 
speglar ett synsätt som ofta förekommer i diskussionen kring arbetskraftsinvandringen, 
som kan sammanfattas i stil med att ”om bara arbetskraften fanns i landet skulle inte 
arbetskraftsinvandring behövas”. 

 
1 IT&Telekomföretagen, ”IT-kompetensbristen”, https://www.itot.se/2020/12/it-
kompetensbristen/ 
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För de kunskapsintensiva verksamheter som IT&Telekomföretagens medlemsföretag 
verkar i, och även för ett växande antal andra sektorer, är arbetsmarknaden global, 
punkt. Även om vi självklart ska ha en god kompetensförsörjning inom Sverige så är det 
synnerligen begränsande att tänka i termer av nationell arbetsmarknad. Sverige, och alla 
andra utvecklade länder, behöver ha tillgång till hela världens kompetens för att kunna 
utveckla sin ekonomi och hantera utmaningar inom hållbarhet. 

IT&Telekomföretagen har därtill en mer specifik synpunkt som rör förslagen för att minska 
kompetensutvisningar (avsnitt 6, s. 134 ff). Vi anser i likhet med Almega att de flesta 
förslagen innebär klara förbättringar, men vill understryka den farhåga som Almega ser 
att de problem med en alltför snäv syn från Migrationsverket om vad som är tillräckligt 
försäkringsskydd kan komma att bestå. 

Kopplat till det vi framför ovan om en global arbetsmarknad så är även de 
försäkringslösningar som den internationellt rörliga arbetskraften nyttjar globala. Det 
gäller bl.a. de tekniska experter som kommer till Sverige som anställda i globala 
koncerner, där koncernen redan har ordnat med försäkringslösningar i hemlandet. Det är 
därför av oerhörd vikt att det svenska regelverket, uttalat eller implicit, inte förutsätter 
kollektivavtalsliknande försäkringslösningar tecknade i Sverige. 

 

För IT&Telekomföretagen 
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