
 

Bättre snurr på yrkesutvecklingen 
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Sedan i våras arbetar Sofia Vanner som projektledare på Ingenjörsamfundet. Hon ska hjälpa 

ingenjörer, tekniker och naturvetare som vill utvecklas i sin yrkesroll och ta del av aktiviteter, 

kurser och förmåner från Ingenjörsamfundet – ett mervärde till deras fackliga medlemskap. 

TIPS! Ta del av de senaste artiklarna och nyheter från Ingenjörsamfundet i vårt nyhetsbrev  

I våras anställdes Sofia Vanner som projektledare. Vad innebär ditt jobb? 

- Jag ansvarar för leveransen av de tjänster och produkter som Ingenjörsamfundet kan 

erbjuda medlemmar som är anslutna av Unionen, ST, Vision, Finansförbundet samt 

Försvarsförbundet. 

VAD KAN DU HJÄLPA DEM MED?  

- Ingenjörsamfundet ska skapa ett mervärde till det fackliga medlemskapet och har 

sammanställt katalogen Möjligheter som innehåller tjänster och produkter som är intressanta 

för av förbunden anslutna medlemmar i sina respektive yrkesroller vad gäller 

yrkesutveckling. 

   Mer specifikt kan det handla om att erbjuda unika förmåner för att utveckla 

innovationsförmåga och kreativitet och stimulera innovationsutveckling på arbetsplatsen. Det 

är också kompetensutveckling i form av kraftigt rabatterade utbildningar, kurser och 

workshops, samt mycket attraktiva medlemsförmåner i form av prenumerationer på tidningar 

och fackpress. 

   Ingenjörsamfundet satsar stort på att öka medarbetardelaktigheten på arbetsplatserna genom 

ett initiativ som kallas Innovatörerna vars främsta mål är att skapa förutsättningarna för en 

ökad innovationskraft på arbetsplatserna. 

SOFIA ÄR DIN KONTAKT 

http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/Medlemsdialog/Nyhetsbrev/
http://www.ingenjorsamfundet.se/medlem/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Innovatorerna/


- Våra medlemsförbund kan kontakta mig om de är intresserade av dessa aktiviteter och 

produkter, eller vill ha förslag på passande aktiviteter i fortbildningssyfte etc. Vi har en rad 

intressanta kurser inom till exempel entreprenörskap, ledarskap, projektledning, certifiering, 

webb och IT. 

 

   Du har redan besökt flera fackförbunds regionkontor. Hur ser resplanerna ut framöver? 

- Under hösten hoppas jag kunna besöka flera regionkontor och klubbar runt om i landet. Det 

är en viktig del i vårt arbete som baseras på medlemmars behov och intressen och ingår som 

en komponent i vår omvärldsbevakning. 

MEDLEMMAR SOM ÄR ANSLUTNA AV FÖRBUNDEN OCH VILL KONTAKTA 

DIG, VAR VÄNDER DE SIG? 

- Alla som är intresserade av att höra mer om Ingenjörsamfundets verksamhet är välkomna 

att höra av sig till mig per e-post alternativt per telefon 08-663 57 55. 

ÄVENTYRLIG SVENSKA 

Det låter som om de kommer att få fin service, men vem är du Sofia? 

- Jag är född i Stockholm men uppvuxen i Linköping. Efter gymnasiet åkte jag till Kalifornien 

och Hawaii med tung ryggsäck, tunn plånbok, äventyr i sinnet och frihetskänsla i hjärtat. 

  

   Du har bott utomlands i flera år, eller hur? 

- Jag har alltid längtat efter att ”upptäcka världen” så alla mina besparingar och min lediga 

tid har gått till resor. Efter USA bodde och jobbade jag i Holland under en tid. Efter det kom 

jag hem till Sverige och började läsa spanska på universitetet. 

RESFEBER I BLODET 

Denna miljö inspirerade till att upptäcka Latinamerika, vilket ledde till att Sofia återigen 

packade ryggsäcken och reste till Centralamerika med en kompis. De reste runt där under 

flera månader och förvånades och fascinerades av vidunderliga naturupplevelser, främmande 

kulturer och samhällen som präglats hårt av historiens vingslag. 

- Efter det fortsatte jag mina studier vid Linköpings universitet. Jag är statsvetare och har 

kryddat den med sociologi, antropologi och språkstudier. Min ambition var att läsa sista 

läsåret (Magister) i statsvetenskap i Madrid. Jag ansökte om ett stipendium via Erasmus och 

blev antagen. 

    

   Väl på plats i Madrid fanns inte det programmet. Det var bara att göra det bästa möjliga av 

situationen, välja alternativa kurser och passa på att njuta av de nya erfarenheterna och lära av 

de kommande utmaningarna. I början var det ganska tufft att hänga med på föreläsningarna 

och tentorna baserades nästan uteslutande på föreläsningsanteckningar, så det var bara att 

fokusera. 

mailto:sofia.vanner@ingenjorsamfundet.se


6 ÅR I MADRID 

Har du arbetat internationellt också, för svenska företag eller lokala? 

- Efter att ha avslutat mina studier arbetade jag som volontär i Madrid på en organisation 

som inriktar sig på utvecklingsarbete i Latinamerika. Min roll bestod i att utvärdera och följa 

upp resultat i olika projekt. Sedan hamnade jag på en frivilligorganisation som arbetar med 

mänskliga rättigheter, även den var i Madrid. 

    

   Att jobba som volontär var lärorikt på många sätt, men inte hållbart i längden ur ett privat-

ekonomiskt perspektiv. Det blev dags att ”klippa sig och skaffa sig ett jobb”. 

- Efter några månaders arbetssökande fick jag anställning som exekutiv sekreterare på 

Generalsekretariatet för International Organization of Securities Commissions. Det var en 

spännande och dynamisk miljö med internationellt samarbete på högsta nivå om 

värdepapperstillsyn för att skapa en gemensam, internationell regel- och tillsynsstandard på 

finansmarknaderna. 

    

   Efter sex år i Madrid återvände Sofia Vanner till Sverige och fick anställning på en 

mellanstatlig organisation som heter Global Water Partnership Organisation. Där arbetade hon 

bland annat som projektledare för olika utvecklingsprojekt på global nivå med hållbar 

utveckling av samhälle och miljö som ledstjärnor. Efter det blev hon anställd på EU Water 

Initiative som programansvarig för Finansarbetsgruppens arbete. EU:s vatteninitiativ är ett 

politiskt initiativ som syftar till att mobilisera och samordna resurser i EU för att effektivisera 

biståndet och förbättra tillgången av vatten och sanitet i utvecklingsländer. 

DET TAR TID ATT FÖRSTÅ KULTUREN 

Det är många som drömmer om att jobba utomlands. Hur skulle du rekommendera dem att 

förbereda sig? 

- Mitt bästa råd, baserade på mina erfarenheter, är nog att förbereda sig mentalt på att det 

tar tid att förstå en annan kultur och kulturella koder. Det är inget man kan läsa sig till, utan 

det är exponering, social interaktion och tid som ger denna insikt. Samhällsstrukturer, 

inklusive arbetsstrukturer ser annorlunda ut och man får känna sig fram och ibland plocka 

fram personliga egenskaper som man kanske inte behöver använda till vardags hemma. 

SPANSKT ATT AVBRYTA HELA TIDEN 

Du ska också vara medveten om att språkliga begränsningar kan vara ett stressmoment 

eftersom du inte alltid kan uttrycka dig så professionellt och nyanserat som du vill. 

- Personligen tyckte jag (och tycker fortfarande) att det var väldigt jobbigt att bli avbruten 

hela tiden när jag pratade i Spanien. Men där är det helt okej att avbryta eftersom detta visar 

på engagemang och intresse. Det tar ett tag att vänja sig vid detta om man kommer från ett 

land där man låter folk prata till punkt och där det är oartigt att avbryta! 



- Jag skulle varmt rekommendera en utlandsvistelse till de som är intresserade av att vidga 

sina vyer. Man lär känna andra kulturer vilket i sig är berikande, men man lär samtidigt 

känna nya sidor av sig själv och får nya perspektiv på omvärlden. Mina utlandsvistelser har 

framför allt gjort mig mer ödmjuk inför okända kulturer, något som jag kommer bära med 

mig hela livet. 

Av: Helena Thorén, helena.thoren@ingenjorsamfundet.se 

Ansvarig utgivare: Terje Andersson, terje.andersson@ingenjorsamfundet.se 
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