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I Finansförbundet finns nästan tretusen medlemmar som arbetar inom IT. Det har tillgång till 

yrkesorganisationen Ingenjörsamfundet, men få känner till det. Ann Sandberg, ombudsman på 

Finansförbundet, var en av dem som lyssnade på Ingenjörsamfundets presentation. 

Ta del av förmåner och information Dina förmåner Beställ Ingenjörsamfundets nyhetsbrev  

IT-anställd och medlem i Finansförbundet IT-anställd inom bank och finans  

Du var med när Ingenjörsamfundet hälsade på. Vad tyckte du? 

- Det var bra och informativt om Ingenjörsamfundets verksamhet. För många ombudsmän var 

det första gången och de var positiva. 

Vad känner man till om Ingenjörsamfundet hos er? 

- Tyvärr finns det väldigt lite kunskap. De flesta har hört namnet, men bara ett fåtal har 

kontakter med Ingenjörsamfundet. När det dyker upp frågor som berör våra IT-medlemmar 

skickar man det oftast till mig. Nu är vi mitt i en generationsväxling på Finansförbundets 

kansli, så vi har flera nyanställda. 

Hur tror du att era medlemmar kan ha nytta av sitt medlemskap i yrkesorganisationen? 

- Det är svårt att veta. Våra medlemmar är IT-personal och -tekniker, och de har inte haft 

direkt kontakt med yrkesorganisationen. Det är ett oskrivet blad idag. 

Det finns 4 miljoner potentiella innovatörer i Sverige, dvs lika många som antalet 

arbetstagare, menar Terje Andersson vd för Ingenjörsamfundet. Hur ser du på 

potentialen för kreativitet och innovationer på arbetsplatser? Hur arbetar ni med det? 

- Vi har fokus på de fackliga frågorna och vi arbetar inte direkt med kreativitet och 

innovationer som jag känner till, men indirekt kommer vi in på det. Genom att vi verkar för 

medbestämmande och inflytande på arbetsplatserna och för en god arbetsmiljö. Jag vill gärna 

tro att kreativiteten även tas till vara inom bank- och finansområdet och om en medlem har en 

idé som ligger medlemmen varmt om hjärtat, hoppas jag att den hörsammas av arbetsgivaren. 

http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Formaner/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Medlemsdialog/Nyhetsbrev/
http://www.finansforbundet.se/medlemskap/it-anstlld/index.php?id=488


Vad tycker du om att en yrkesorganisation är knuten till fackförbundet? 
- Fördelen inom vårt arbetsområde är att de bevakar och förmedlar vad som händer i 

yrkesrollen. Någon nackdel kan jag inte komma på. Det ger en helhet. 

Till sist: vilket är ditt kreativa löfte denna höst? 

- Det är vårt samarbete med Ingenjörsamfundet. I höst ska vi lägga ut deras nyhetsbrev 

tillsammans med egna nyheter på vår nylanserade hemsida. Det hoppas vi blir ett mervärde 

för medlemmarna. 

 

  

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

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