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Remissyttrande Betänkandet Ett förbättrat
system mot arbetskraftsexploatering
m.m. (SOU 2021:88)
Svenska institutet (SI) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovanstående
(Ju2021/03785). SI har gett synpunkter på de delar i betänkandet som kopplar till myndighetens
uppdrag.

Inledning
Svenska institutet (SI) är en myndighet med uppdrag att skapa intresse och förtroende för Sverige
utomlands. Vi arbetar med Sverigefrämjande, samarbete i Östersjöregionen och global utveckling.
SI informerar om, och analyserar bilden av, Sverige utomlands samt möjliggör internationella
utbyten och samarbeten. Målet är att sätta vårt land på kartan och bygga goda relationer med
individer, organisationer och andra länder. Om omvärlden har ett högt förtroende för Sverige ökar
förutsättningarna för handel, investeringar, turism och kulturutbyten. Det blir också lättare att locka
internationella talanger och att bidra till en global hållbar utveckling.
I SI:s instruktion står att myndigheten ”genom sin kommunikation ska bidra till att skapa
förutsättningar för ekonomisk tillväxt i Sverige genom ökad handel och fler investeringar samt
genom att attrahera utländsk spetskompetens”. I instruktionen framgår också att SI ska
marknadsföra Sverige som attraktiv studiedestination mot målgruppen utländska studenter. SI har
även tidigare haft i uppdrag att arbeta med en myndighetsgemensam plattform Working in Sweden,
som upphörde 2021 pga. utebliven statlig finansiering. Uppdragen genomförs inom ramen för SI:s
Sverigefrämjande uppgift.

Besöksadress:
Svenska institutet
Virkesvägen 2
120 30 Stockholm
Sverige

Postadress:
Svenska institutet
Box 9
121 21 Johanneshov
Sverige

Kontaktuppgifter:
T +46 (0)8 453 78 00
si@si.se
www.si.se
www.sweden.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens
intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och
utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete
och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära
samarbete med svenska ambassader och konsulat.
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Myndighetens synpunkter:
Kap 7 Marknadsföring av Sverige och myndighetssamverkan vid
arbetskraftsinvandring
7.2 Svenska institutet
I det här avsnittet beskrivs en del av SI:s verksamhet kopplat till uppdragen som återges i
inledningen av detta remissvar. Vi önskar korrigera vissa uppgifter i detta avsnitt. I texten står att
myndigheten tagit fram ett verktyg som kan användas för att jämföra löner i relation till
levnadskostnader i olika länder och att SI arbetar med att utveckla ett matchningsverktyg för
arbetsgivare och arbetstagare. Det stämmer visserligen att vi arbetar med detta. Det är dock inte SI
som tagit fram eller utvecklat verktygen. Myndigheten har i stället bidragit med finansiellt stöd till
de båda initiativen.

7.11 Överväganden
7.11.1 Marknadsföring
Utredningens bedömning: Det bör även fortsättningsvis utgå statlig finansiering till projektet
Flytta och webbsidan sweden.se för att utvidga dessa med ytterligare funktioner.
Sweden.se är en webbplats som vänder sig till en internationell målgrupp med information om
Sverige, inklusive om den svenska arbetsmarknaden och vad man ska tänka på som utländsk
arbetssökande respektive företagare. Webbsidan länkar också vidare till myndigheter som
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Skatteverket samt till den samlade digitala ingången
Flytta till Sverige.
Det är viktigt att understryka att syftet med sweden.se och den information som finns där om att
t.ex. arbeta eller starta företag i Sverige i första hand handlar om att väcka intresse för Sverige och
det svenska samhället inom ramen för SI:s Sverigefrämjande uppdrag. Här skiljer sig det uppdrag
SI har inom detta område jämfört med t.ex. Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets uppdrag.
Under 2021 har sweden.se nylanserats med ökat fokus på handel och investeringar, med ”Work &
business” som en av huvudkategorierna, ökat målgruppsfokus samt en större betoning på aktualitet,
med nya möjligheter att koppla upp mot relevant dagsaktuell statistik.
SI välkomnar att utredningen landat i att sweden.se även fortsättningsvis bör vara en självklar del
av marknadsföringen av Sverige som ett attraktivt land för högkvalificerad arbetskraft. Däremot
rymmer utredningens bedömning en felaktig uppfattning om webbsidan sweden.se. SI mottar inte
Svenska institutet, Virkesvägen 2, 120 30 Stockholm, Sverige
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någon särskild statlig finansiering för att driva sweden.se annat än de medel som anslås till
myndigheten inom ramen för anslag inom utgiftsområde UO 5 Internationell samverkan.
Utredningen bedömer vidare att sweden.se bör byggas ut och integreras med projektet Flytta. Vi
anser att den utveckling som redan gjorts av sweden.se motsvarar de behov som finns kopplade till
SI:s uppdrag.
SI instämmer inte heller med förslaget att integrera sweden.se med Flytta. Som tidigare nämnts
länkar vi redan till Flytta via sweden.se. Att integrera dessa två plattformar blir dock inte
ändamålsenligt då de har två helt skilda syften kopplat till myndigheternas olika uppdrag.

7.11.2 Samordnande funktion
Utredningens bedömning: En aktör bör ges ett samordnande ansvar för internationell
kompetensförsörjning. Resultatet av den förstudie som bedrivs inom Regeringens
samverkansprogram Kompetensförsörjning och livslångt lärande bör dock avvaktas innan det
bestäms hur en sådan funktion ska utformas.

SI delar utredningens bedömning av behovet av samordning när det gäller det arbete som görs av
olika aktörer på olika nivåer inom området attraktion och rekrytering av internationell
spetskompetens. Vi tar dock inte ställning till om det skulle krävas att en ny myndighet inrättas
eller vilken aktör som skulle vara bäst lämpad för uppgiften. När frågan rests inom ramen för den
förstudie som just nu tas fram har SI klargjort att SI inte är den myndighet som är bäst lämpad för
uppdraget. Vi bedömer inte att detta ligger inom ramen för den instruktionsenliga uppgift SI har
inom området.

Beslut om yttrandet har fattats av generaldirektör Madeleine Sjöstedt. Rådgivare Kajsa Haag har
varit föredragande. Avdelningscheferna Kurt Bratteby och Monika Wirkkala har deltagit i
beredningen, liksom enhetscheferna Malin Wilson och Lena Allerstam.

Madeleine Sjöstedt
Generaldirektör
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