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Bland Försvarsförbundets medlemmar finns knappt tusen ingenjörer och tekniker som 

automatiskt får tillgång till yrkesorganisationen Ingenjörsamfundet. Per Josse som sitter i 

förbundets styrelse är länken till yrkesorganisationen. 

Ta del av förmåner och information Dina förmåner Beställ Ingenjörsamfundets nyhetsbrev  

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

naturvetare  

Du var med när Ingenjörsamfundet hälsade på. Vad tyckte du? 
- Det var rätt i tiden. De som lyssnade var klart positiva. Inriktningen på innovationer var en 

nyhet för många. Det har funnits en liten tveksamhet att ha kvar yrkesorganisationen. Den 

försvann helt när Terje Andersson (red anm. vd för Ingenjörsamfundet) hade varit hos oss. 

Vad känner man till om Ingenjörsamfundet hos er? 
- Det är ganska många som inte har koll på Ingenjörsamfundet och vad de arbetar för. Vi har 

tyvärr varit dåliga på att saluföra Ingenjörsamfundet till våra medlemmar. 

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

- Rent praktiskt har de nytta av förmåner och rabatter bland annat på Ny Teknik, den juridiska 

rådgivningen, stöd och tillgång till verktygslådor inom innovationer, dessutom den nya 

Teknikdebatt. Det finns ganska mycket om medlemmarna bara hittar till Ingenjörsamfundet. 

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? 

- Försvarsförbundet har många medlemmar som är innovativa. På arbetsplatserna finns 

förslagskommittéer som uppmuntrar dem att tänka i nya banor och de blir belönade för det.  

Vad tycker du om att en yrkesorganisation är knuten till fackförbundet? 
- Det är en ekonomisk fråga: är det värt att vara med? För mig ger Ingenjörsamfundet ett 

http://www.ingenjorsamfundet.se/Ditt-medlemskap/Formaner/
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sådant mervärde för medlemmarna att det är värt pengarna. Jag kan inte se några nackdelar. 

Det är bra att fackförbundet kan erbjuda stöd i din yrkesroll. 

Till sist: vilket är ditt kreativa löfte denna höst? 

- Jag vill trycka på att vi som förbund ska bli bättre på att saluföra Ingenjörsamfundet på 

något sätt. Hur vet jag inte ännu, men det är mitt löfte. 

 

  

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

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