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Hej! 

Vi är SIT – Sveriges Internationella Talanger, ett organisation av och för utländska akademiker.  

Vi skriver det här öppna brevet till er idag eftersom det finns en pågående debatt angående invandringen 
till Sverige. Vi i SIT tycker att våran grupp invandrare ofta är förbisedda och vi nämns inte alls i debatten.  

SIT består av högutbildade personer som är kvalificerade och kompetenta och har lång erfarenhet inom 
sina branscher. 60 procent har en magisterexamen och de flesta kan svenska och minst två andra språk 
inklusive Engelska.   

Vi har kommit till Sverige av flera anledningar men är fokuserade att stanna här och lyckas. Vi vill bidra 
till det svenska samhället och till den svenska ekonomin. Men tyvärr så upplever många av oss att det är 
svårt att komma i på den svenska arbetsmarknaden. 

Exempel på problem som vi stöter på: 

• Vi kan inte få hjälp av de program som finns, vi blir tillsagda att vi är högutbildade och faller 
utanför ramarna. Vi måste vänta tills vi har blivit långtidsarbetslösa.  

• Å ena sidan är vi överkvalificerade för ett instegsjobb men å andra sidan kan vi inte få en intervju 
till ett jobb på lämplig nivå även om vi kan visa att vi kan svenska.  

• Processen för att godkänna vår utländska utbildning är långsam, komplicererad och förvirrande. 

Den generella attityden är att eftersom vi är utbildade behöver vi inte någon hjälp.  

Vi är medvetna om att det finns brist på kompetent arbetskraft inom många områden här. Men företag 
behöver inte försöka rekrytera från utlandet, vad de söker finns redan här utan att de vet om det.  

Vi är helt enkelt en outnyttjad resurs som inte används. 

 

Frågor: 

www.internationellatalanger.com


1. Vad kan erat parti göra för att uppmärksamma våran situation? 

2. Har ni några konkreta förslag hur vi kan få näringslivet att se möjligheterna? 

3. Är detta en fråga gällande integration eller arbetsmarknad? 

4. Tycker ni att frågan ligger på regeringsnivå? 

Med vänliga hälsningar, 

Angela, Carlos, Samara och Liz – Styrelsen SIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveriges Internationella Talanger (SIT) samlar utländska akademiker i en talangpool vilket gör det lättare 
för företag att hitta oss. Vi skapar ett forum för att utbyta information, knyta kontakter och träffa 
näringslivet. SIT grundades i april 2014 för att hjälpa våra medlemmar lyckas på den svenska 
arbetsmarknaden. Gruppen vill bidra till en positiv förändring vad gäller integration och ge utländska 
akademiker en röst.  

 

 


