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Inledning	  
Denna omvärldsanalys ställer frågan om hur användandet av sociala medier och dess koppling 
till arbetslivet i Sverige kommer att utvecklas på fem års sikt. 
 
Jag jobbar som webbredaktör på Kommunal - ett fackförbund som kämpar för att de över 500 
000 medlemmarna ska ha bra arbetsvillkor (Kommunal.se – Vad är Kommunal? 2011). 
Sociala medier har börjat få påverkan på arbetslivet, till exempel fick en inhyrd Volvo-
arbetare inte fortsätta sitt jobbuppdrag på grund av att han skrivit på Facebook att Volvo var 
”ett dårhus” (DN.se – Inlägg på Facebook kostade jobbet 2011). Sociala mediers påverkan på 
arbetsvillkor är ny som facklig fråga, därför behövs en omvärldsanalys inom det området. 

Teoretisk	  referensram	  
Jag har utgått ifrån Genf och Laurents tankar om omvärldsbevakning (2008). De skriver; 
”omvärldsanalys är en systematisk process för att bevaka och analysera omvärldsinformation 
och dra strategiska slutsatser av den”. De tar upp att det är viktigt att ha ett systematiskt 
förhållningssätt när man gör en omvärldsanalys, genom att kartlägga vad som händer, 
analysera det och bedöma vad det innebär framåt. Med omvärld menar de allt som ligger 
utanför den egna organisationen och det gäller att ha ett utifrånperspektiv (Genf & Laurent 
2008, s. 8-11). En omvärldsanalys syfte är att leverera fakta så att beslutsfattare vet vad 
besluten grundar sig på (Genf & Laurent 2008, s. 14). Jag är medveten om att det är en för 
snäv referensram att utgå ifrån en teori. För en bredare omvärldsanalys bör fler teorier tas in. 

Definitioner	  
Sociala medier är kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt 
med varandra genom till exempel text, bild eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar 
många till många, på samma villkor och genom samma kanaler. Exempel på sociala medier är 
bloggar, Internetforum, wikier, webbplatser för videoklipp, chattprogram och webbaserade 
fotodagböcker (NE.se – Sociala medier 2011). 
Arbetsliv; arbete är i nationalekonomin den verksamhet på vilken en människa bygger sin 
försörjning (NE.se – Arbete 2011). Arbetsliv kan alltså definieras som den del av livet där 
människor i en verksamhet bygger sin försörjning. 

Metod	  
Jag började med att bedöma om omvärldsbevakningen behövde ske löpande eller som en 
punktinsats. Fördelen med en löpande omvärldsbevakning är att området bevakas 
kontinuerligt och man på så sätt kan hålla sig informerad om utvecklingen. Det kan rent av 
vara en nödvändig del av ens arbete att ha koll på sitt verksamhetsområde. Det negativa med 
en löpande omvärldsbevakning är att det tar tid, och kanske inte alls är nödvändigt för att 
organisationen ska lösa ett specifikt behov (Genf & Laurent 2008, s. 32-33). Min bedömning 
är att även om löpande bevakning också kan vara nödvändig framöver, är det främsta behovet 
för organisationen just nu en punktinsats inför kommande strategiarbete. 
 
Denna analys har den tänkta beställaren Kommunal, och om jag hade fått uppgiften inom 
ramen för mina arbetsuppgifter hade beställaren specifikt varit förbundsledningen. Resultatet, 
i form av ett PM och muntlig redovisning, skulle användas, tillsammans med ett förslag om 
strategi, för att kunna fatta beslut om vilken väg organisationen ska gå. 
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Genf och Laurent anser att ett viktigt steg i en omvärldsanalys är att formulera en relevant 
fråga. Därför valde jag att börja med att använda mig av deras verktyg 4.1  Jag testade också 
frågan genom att bedöma om den är tydlig, framåtsyftande, avgränsad i tid och rum, endast 
innehåller en fråga och att det handlar om omvärld och inte ett område som Kommunal själv 
styr och ställer över (Genf & Laurent 2008, s. 35, 78-79). Resultatet blev den fråga som ställs 
i inledningskapitlet. 
 
För att få aktuell information om sociala medier valde jag att göra en omvärldsintervju (Genf 
& Laurent 2008, s. 85-86). Kunskapen finns inte i den egna organisationen, därför passade 
inte verktygen som grundar sig på gruppspaning. Jag började med att fråga på Twitter om tips 
på kunniga inom sociala medier (Twitter.com 2011). Jag kände också till några sedan tidigare, 
då jag till exempel sett dem föreläsa på sociala medie-konferenser, eller att de varit omtalade i 
media (Internetworld.idg.se - Nu forskar vi om sociala medier 2010). 
 
Intervjupersoner: 

1. Brit Stakston, medie- och kommunikationsvetare och mediestrateg på 
kommunikationsbyrån JMW med övergripande ansvar för affärsområdet sociala 
medier (JMW.se – Brit Stakston 2011). 

2. Annika Lidne, konsult inom digitala kanaler och sociala medier. Hon organiserar 
också sociala mediekonferensen Disruptive Media, och har startat Stockholm Social 
Media Club (Disruptive Media.se – Annika Lidne 2011). 

3. Sanna Henningsson, kommunikationsstrateg och pedagog i Växjö kommun 
(SannaHenningsson.se – Sanna 2011). 

 
Brit Stakston och Sanna Henningsson svarade genom e-postkonversation och Annika Lidne 
gjorde jag en telefonintervju med. Jag kontaktade även Robin Teigland, docent på 
Handelshögskolan i Stockholm (HHS.se – Robin Teigland 2011), Joakim Jardenberg, senior 
rådgivare inom Internet och media (Jardenberg.se – Joakim ”Jocke” Jardenberg 2011), samt 
ekonomie doktor Richard Gatarski (RichardGatarski.com – Richard Gatarski 2011), men de 
tackade nej till att delta. 

Empiri	  
Respektive namn refererar till ’telefonintervju med Annika Lidne 2011’, ’e-postkonversation 
med Sanna Henningsson 2011’ och ’e-postkonversation med Brit Stakston 2011’. 
 
På frågan om vad som är det viktigaste som har hänt inom sociala medie-området de senaste 
tre åren svarar samtliga intervjuade det ökade användandet av mobiltelefoni, som gjort det 
lättare att nå sociala medier oberoende av plats. Samtliga intervjuade pekar också på att det 
finns en bredare förståelse och acceptans för sociala medier idag än tidigare. 
 
Sanna Henningsson menar att man inom offentlig sektor insett att det inte går att utesluta 
sociala medier som en naturlig del av kommunikation. Sveriges Kommuner och Landsting har 
exempelvis tagit fram riktlinjer för användande av sociala medier. Annika Lidne pekar också 
på det breda användandet, till exempel att vi i Sverige kan se en ung kvinnlig bloggrörelse; 
”Sociala medier har blivit mer mainstream, från att ha varit hos en grupp nördar till att ha 
blivit stort”. 
 
Som de viktigaste förändringarna som har skett inom sociala medie-området de senaste tre 
åren lyfter samtliga tre intervjuade fram att sociala medier har blivit en naturlig del av 



Maria Niemi 
Mittuniversitetet, VT 2011, Media- och kommunikationsvetenskap, Grupp A: Kommunikation och omvärldsbevakning, 7,5 hp 
 

 4 

privatpersoners vardag men även hos företag. Två av de intervjuade lyfter fram att vi 
konsumerar alltmer media på Internet och att antalet sociala medie-tjänster har ökat (Sanna 
Henningsson, Annika Lidne). Till exempel nämns Facebook som en av de största aktörerna 
världen över. Positioneringstjänster som Gowalla och Facebook Places ansågs suspekt när det 
kom, men är nu helt accepterat menar en av de intervjuade; ”Det visar tydligt hur vi flyttar 
våra gränser rent beteendemässigt” (Sanna Henningsson). 
 
Det viktigaste som händer just nu, anser två av de intervjuade, är att de sociala medierna ger 
människor en demokratisk möjlighet att vara en del av samhällskontexten på ett nytt sätt, till 
exempel där vanliga människor har en chans att höras likväl som media. Det finns en liten 
men stark grupp som hjälper varandra och är online jämt, som har lätt för att påverka till 
exempel politiker som är online (Sanna Henningsson, Annika Lidne). Våra beteenden 
förändras på grund av att vi vill ha kontroll över våra liv och kunna välja när vi ska 
konsumera. Det kommer att slå ut många företag, till exempel skivbolag och bokförlag, menar 
en av de intervjuade; ”Författare som har fått nej av ett förlag har börjat sälja e-böcker för två 
till tre dollar styck. De som gillar att läsa mycket kommer att köpa dem och förlag har ingen 
möjlighet att sälja så billigt” (Annika Lidne). En av de intervjuade lyfter fram att företag 
insett att sociala medier för med sig nya möjligheter som att dela filer och bilder med 
varandra. Det skapar i sin tur nya, attraktiva och effektiva arbetssätt (Brit Stakston). 
Nåbarheten kan dock leda till att man jobbar utöver sin ordinarie arbetstid. Om arbetsgivaren 
ställer krav om tillgänglighet, måste arbetstagaren ställa motkrav anser Annika Lidne. 
 
Det som driver förändringen framåt är användarna, vår lust att kommunicera och dela 
erfarenheter, tankar och kunskaper med varandra oberoende av tid och plats, 
konsumentbehov, beteendeförändringar och teknikförändringar anser de intervjuade. 
 
De aktörer som anses vara starkast drivande vad gäller utvecklingen inom sociala medier är 
bland annat nystartade företag, företrädesvis amerikanska, som Facebook. 4G-nätets 
intågande kommer också driva på utvecklingen (Annika Lidne). Konsumenterna driver också 
själva på utvecklingen tillsammans med utvecklare (Brit Stakston). 
 
Det finns dock förändringar som går i motsatt riktning menar de intervjuade. Sanna 
Henningsson tror att människor kan tröttna på bruset och flödet, och att det finns en stor del 
som inte lever sin vardag ute på Internet. Det finns samtidigt en trend av ’medveten närvaro’ 
som går ut på att stänga av teknik och leva i nuet, men det behöver inte gå emot det andra 
anser Annika Lidne; ”Det är rätt vettigt att stänga av ibland. Man kan till exempel gå ut och 
vandra i fjällen med mobil och ändå kunna lösa kunders problem om det händer något”.  
 
En konsekvens är en ’digital klyfta’ där människor kan delas in i grupper om de som använder 
sociala medier och de som inte gör det. Det finns en krock mellan ’digitala värderingar’ och 
’analoga värderingar’. Det innebär att det finns behov av kompetensutveckling inom området 
anser Annika Lidne. 
 
De närmaste åren kommer vi att kunna se mer av nya affärsmodeller och affärsmönster, 
kanske från traditionella nyhetstidningar med stora redaktioner till nyhetsbloggar med färre 
journalister (Annika Lidne, Brit Stakston). 
 
De mest kritiska faktorerna för utveckling inom sociala medie-området de närmaste åren kan 
gälla den personliga integriteten och vårt förhållningssätt till vad vi håller privat och vad vi 
delar. Till exempel kan lagar om övervakning, som FRA i Sverige, skada förtroendet för att 
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kommunicera online (Sanna Henningsson, Annika Lidne). Krocken mellan digitala och 
analoga värderingar, och den digitala klyfta som det medför, kan vara en kritisk faktor om 
inte kompetensutveckling införs (Annika Lidne, Brit Stakston). 

Analys	  
Syftet med omvärldsbevakningen är att svara på frågan om hur användandet av sociala medier 
och dess koppling till arbetslivet i Sverige kommer att utvecklas på fem års sikt. 
 
Utifrån empirin kan jag konstatera att teknikutvecklingen gjort att vi är mer nåbara, vilket har 
lett till att många arbetsgivare förväntar sig att arbetstagare är tillgängliga även utanför den 
vanliga arbetstiden. Samtidigt kan det också vara en frihet att kunna jobba från andra platser 
än den vanliga arbetsplatsen. Den förväntade tillgängligheten hos arbetstagare är förmodligen 
olika beroende av vilken bransch man jobbar inom, men jag tror samtidigt att det kan 
utvecklas till att bli mer generellt inom arbetslivet eftersom så gott som alla vuxna i Sverige 
förväntas ha mobiltelefoner. Dessutom tycker jag mig se en trend av att gränserna mellan 
arbetsliv och privatliv suddas ut delvis på grund av mobiltelefoniutvecklingen. 
 
Det tycks som att företag och offentlig sektor har börjat acceptera sociala medier mer som en 
naturlig del av kommunikation. Därför tror jag att vi kommer att se en vidareutveckling av 
användandet av sociala medier i arbetslivet, både vad gäller privat kommunikation och som 
en del av arbetet. 
 
Det som däremot kan ses som en stark kritisk faktor är kompetensen inom området sociala 
medier. Det kan skapa en klyfta mellan människor som har lätt att ta till sig sociala medier 
och de som inte har det. Om sociala medier blir allt mer vanligt i arbetslivet kan det innebära 
att de som har kompetensen inom området får en bättre karriärsutveckling. De som däremot 
har svårt att ta till sig sociala medier kommer kanske därför få stå tillbaka i arbetslivet. 
Trenden ’medveten närvaro’ bedömer jag dock inte som något hot mot sociala mediers 
utveckling. 
 
Det är också troligt att nya affärsmodeller och arbetssätt utvecklas. Kanske innebär det 
neddragningar av personal på vissa håll, till exempel inom media, medan andra utökar med 
personal för att möta konsumentbehov, till exempel inom offentlig sektor. 

Slutsatser,	  diskussion	  och	  fortsatt	  forskning	  
Sociala medier kommer troligtvis att få en starkare koppling till arbetslivet i Sverige de 
kommande fem åren. Kompetens inom området kommer att vara en merit inom arbetslivet. 
Gränserna mellan arbetstid och privat tid kan komma att bli mer otydliga. Nya affärsmodeller 
och arbetssätt lär utvecklas. Om denna utveckling kompletteras med kompetensutveckling, 
behöver det inte heller uppstå en digital klyfta mellan människor. 
 
Det jag dock saknar är kunskap om hur arbetsgivare hanterar sina arbetstagares privata sociala 
medie-bruk - dels hur arbetstagarna använder sig av sociala medier på arbetstid och dels hur 
arbetsgivare ställer sig till att arbetstagare skriver om sitt jobb i sociala medier. Jag skulle 
vilja se en analys om hur arbetsgivare kommer hantera arbetstagares sociala medie-bruk. Ett 
sätt att titta på den frågan är att se hur företag och organisationer utformat sociala medie-
policys. 
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