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Med ett ökat samarbete med yrkesorganisationer som Ingenjörsamfundet blir fackförbundet 

ST erbjudande starkare och mer relevant. Det menar Helena Ivanoff, ansvarig för ST Direkt. 

Hon möter många av ST:s drygt 3 200 medlemmar som är ingenjörer och tekniker. 

Ta del av förmåner och information Dina förmåner Beställ Ingenjörsamfundets nyhetsbrev  

Ingenjör, tekniker eller naturvetare och medlem i ST Ingenjör, tekniker eller naturvetare  

Du var med när Ingenjörsamfundet hälsade på. Vad tyckte du? 
- Jag har arbetat väldigt länge på fackförbundet ST och de senaste åren har jag inte hört något 

från Ingenjörsamfundet. Att se det i ett nytt paket var som en vitamininjektion. Det är mer 

öppet och tillgängligt än jag tidigare uppfattade och de arbetar med frågor som är relevanta 

för våra medlemmar. 

Vad känner man till om Ingenjörsamfundet hos er? 

- Alla ingenjörer och tekniker inom ST har automatiskt även varit medlemmar i 

Ingenjörsamfundet. Men det var många av dem som inte kände till det.  Ibland fick man 

kanske en inbjudan till ett seminarium eller en utbildning utan att veta varför. Idag är det 

något helt annat och väldigt mycket mer som Ingenjörsamfundet erbjuder. Det är inte bara för 

de som arbetar med teknik. Jag såg TV-serien Innovatörerna förra året, men såg inte då att det 

var Ingenjörsamfundet som gjort det. 

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

- Nu kan vi på ett modernt sätt lyfta yrkesfrågorna istället för bara arbetsplatsgemenskapen. 

Medlemmarna kan få ett nätverk, en plats att hämta inspiration och delta i debatterna på 

Teknikdebatt. Det är fortfarande viktigt med rabatter på tidningar, så som Ny Teknik. Jag har 

arbetat på ST Direkt i sju år nu. För ett tag sedan ringde en kvinna till oss som hade ett par 

månader kvar till pensionen och förstått att hon gått miste om ersättning för en uppfinning hon 

gjort på Televerket för många år sedan. Idag kan vi erbjuda en jurist från Ingenjörsamfundet 

att rådfråga. 

http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Formaner/
http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Medlemsdialog/Nyhetsbrev/
http://www.st.org/medlemskap/ingenjorsamfundet/


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? 

- ST skulle kunna stötta  innovationsarbetet på medlemmars arbetsplatser mer. 

Innovationstestet är ett bra verktyg. Det tar några minuter och alla kan delta. Jag har anmält 

oss i ST:s Chefsforum för att ska vi göra testet och testa hur innovationsvänlig vår egen 

arbetsplats är. Traditionellt dyker facket upp när medlemmar får problem. Vi släcker bränder 

oftare än utvecklar verksamheter. Men nu finns verktygen. Tillsammans med SKTF Direkt 

har vi bestämt att som första fråga nu ställa ”Vad jobbar du med?” istället för ”Var jobbar 

du?”. I år har vi ett uppdrag att tipsa om Ingenjörsamfundet om man är ingenjör eller tekniker. 

Vad tycker du om att en yrkesorganisation är knuten till fackförbundet? 

- Det är en stor fördel eftersom vi är ett arbetsplatsfackförbund. Vi har svårt att lyfta fram alla 

yrkeskategorier och vi kan bli för generella. Med yrkesorganisationer blir vi mer relevanta. De 

yngre vill bli sedda som individer och behålla sin yrkesidentitet. En nackdel är att vi inte har 

så många andra yrkesorganisationer som är så på bettet.  Jag vill ha ännu mer samarbete med 

fler yrkesorganisationer. Det gör vårt erbjudande starkare. 

Till sist: vilket är ditt kreativa löfte denna höst? 

- Vi ligger i startgroparna i ST Direkt och SKTF Direkt att modernisera arbetssättet. 

Teknikstödet är delvis från förra millenniet. Vi ska kunna synka system och göra bättre 

summeringar av medlemmarnas behov. Vi tar nya grepp och innovationstestet kan vi då ha 

nytta av. 

  

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