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Kompetensförsörjning och byggande i fokus på Swedbanks 
seminarier i Almedalen 
  
Kompetensbristen är ett växande hot mot det svenska näringslivet och den offentliga sektorn  
samtidigt som tiotusentals utlandsfödda akademiker arbetar långt under sin specialkompetens i  
Sverige. Arbetslösheten bland unga är också ett fortsatt problem och unga människor måste avstå  
en universitetsutbildning eller ett anställningserbjudande för att det inte finns tillräckligt med bostäder.   
Dessa ämnen kommer att diskuteras när Swedbank för fjortonde året i rad arrangerar seminarier under 
Almedalsveckan. 
 
”Utlandsfödda akademikers väg in på arbetsmarknaden” 
 
Dag:  tisdagen 2 juli 2013  
Tid:  kl. 10.00 – 11.45 
Plats:  Spegelsalen på Clarion Hotel Wisby 
 
Medverkande: Angeles Bermudez Svankvist, generaldirektör, Arbetsförmedlingen, Hillevi 
Engström, arbetsmarknadsminister, Åsa Jackson, personaldirektör, ABB Sverige, Sofia Larsen, 
ordförande, Jusek, Peter Norman, finansmarknadsminister, Jasenko Selimovic, statssekreterare 
hos integrationsminister Erik Ullenhag, Michael Wolf, vd och koncernchef Swedbank. 
 
Moderatorer: Patricia Kempff, Swedbank och Nyamko Sabuni.   
 
  
”Vad händer med tillväxten om vi inte har råd att bygga?”   
 
Dag:  tisdagen 2 juli 2013  
Tid:  kl. 12.00 – 13.10 
Plats:  Vinterträdgården på Clarion Hotel Wisby 
 
Medverkande: Maria Ferm, riksdagsledamot och ansvarig för Miljonprogramområdena (Mp), Leif 
Linde, vd Riksbyggen, Johan Lindholm, ordförande, Byggnads, Maria Ludvigsson, ledarskribent, 
Svenska Dagbladet, Sten Nordin, finansborgarråd, Stockholm, Hans Wallenstam, vd Wallenstam 
och Anna Felländer, tf chefekonom Swedbank, 
 

Moderator: Peter Nygårds, Swedbank. 
 
Läs mer om Swedbanks medverkan i Almedalen på www.swedbank.se/almedalen. 
 
Välkommen! 
 
 
För ytterligare information: 
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95 eller anna.sundblad@swedbank.com 
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