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Hänger du med i vad som händer på nätet? Det pågår en revolution i den digitala verkligheten 

och den kommer att påverka dig och ditt framtida yrkesliv. Det menar föreläsaren Johan 

Ronnestam. Ingenjörsamfundets medlemmar kan lyssna på honom den 25 oktober i 

Stockholm.  

AKTUELLT Anmäl dig till DataForums seminarium ”Den digitala verkligheten - idag och 

imorgon” den 25 oktober Vill du också läsa om hur du bygger ditt personliga varumärke i de 

sociala medierna? Vill du stärka din egen och arbetsplatsens innovationsförmåga Beställ 

Ingenjörsamfundets nyhetsbrev  

EXTERNA LÄNKAR Lär dig mer om digital kommunikation av Johan Ronnestam  

Hur ofta använder du Slideshare, Scribd, Gowalla, Bloggy och LinkedIn på jobbet? Om du 

måste ta reda på vad de är så är du som de flesta, men de flesta av oss är på Facebook, har sett 

filmer på Youtube och följer någon som twittrar. Inom en snar framtid kommer vi i ännu 

högre utsträckning umgås med vänner, lära oss nya saker och sköta våra affärer på nätet. 

  

RETWEETA OM ALLT BUZZ 

En som vet är Johan Ronnestam. Han arbetar i de sociala medierna. Ur en bloggpost han 

skrev förra året kan man läsa ”… strax efter retweetade jag @xx som uppmärksammat 

chefredaktörens morgontweet som senare bloggade om allt buzz. Inte många timmar efter 

postar x x en strålande betraktelse…”. I den här digitala världen rör sig Johan som fisken i 

vattnet. Han utnämndes även förra året till Sveriges mest inflytelserika person inom digital 

kommunikation av Microsofts Indikats läsekrets.  

  

PÅVERKA DIN FRAMTID  
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Han är en flitigt anlitad föreläsare. Men vem är du, Johan, och varför ska vi lyssna på vad du 

säger?     

   - Jag är Johan Ronnestam och arbetar med kommunikation och affärsutveckling, men oftast 

brukar jag bara säga att jag är småbarnspappa, svarar Johan Ronnestam med en lätt suck. Han 

har fått frågan många gånger och hänvisar numera till sin blogg (naturligtvis) om man vill 

veta mer om honom. Han fortsätter:  

   - Du ska lyssna på mig för att det påverkar din framtid, ditt sätt att arbeta, att få arbete eller 

anställning och din arbetsgivares framtida överlevnad.  

  

KOMMUNIKATIONSREVOLUTION  

Oops, det låter dramatiskt. Och Johan Ronnestam menar att det är det, för det är en 

kommunikationsrevolution vi är inne i. En revolution därför att Internet påverkar oss och vår 

omvärld i racerfart. Det gäller att hänga med.  

   Johan Ronnestam var tidigt inne i den digitala revolutionen. Redan 1994 började han arbeta 

i den kreativa bransch som red på Internetvågen och fyra år senare gick han med i Framfab 

(du minns säkert Jonas Birgersson i orange fleecetröja). Han har varit de digitala medierna 

trogen sedan dess och arbetar idag globalt med kreativ och strategisk kommunikation bland 

annat för stora svenska varumärken.  

  

ATT VARA PÅ NÄTET OCH DELA MED SIG  

Han understryker vikten av egen närvaro på nätet och att dela med sig av sig själv. Det är 

innehållet som är motorn på nätet, menar Johan Ronnestam. Sociala medier i sig har inget 

egenvärde, men genom att lyssna på och prata med många användare genom de sociala 

medierna får du kunskap som du annars kunde missat. Det gäller i högsta grad ingenjörer och 

tekniker när de försöker lösa problem.  

   - Det handlar om att hålla relationer igång på nätet. Du behöver vara där och jag kan 

förklara varför och få mina åhörare att vilja lära sig mer. För det är som med livet, det blir vad 

du gör det till.  

  

DEMOKRATISERA TEKNOLOGIN  

Det lät ganska luddigt och behöver förklaras. Johan Ronnestam tar som exempel hur du köper 

ett par glasögon. Idag går du till en optiker, provar ut ett par snygga bågar, beställer dem och 

hämtar glasögonen en vecka senare. Med öppen källkod, duktiga och billiga programmerare 

och designers i Indien och en 3D-skrivare hemma kan du hoppa över både sälj- och 

distributionsleden. Du kontaktar designern direkt och får ut ett par bra glasögon ur skrivaren 

för en spottstyver av vad du betalar idag.  



   - Det som sker är en demokratisering av teknologin och den sker globalt eftersom kod är 

kod, inte skriven på svenska. Förut var tillgången på tung teknologi kostsam. Det kommer den 

inte att vara i framtiden. På sikt kan det innebära att ingenjörer med idéer kan arbeta som 

globala konsulter fria från storföretag.  

  

BRINNER FÖR ATT INSPIRERA  

Är det det här som du brinner för?  

   - En del av mig brinner för att dela med mig av kunskapen och skaka om människor så att 

de ökar sin kompetens, men de behöver inte gå på universitet för att göra det. En annan del av 

mig brinner för att få fler att starta eget.  

   Johan Ronnestam tror att i framtiden kommer det vara människor som samverkar världen 

över och inte stora företag med många anställda. Den lilla människan har möjlighet att 

faktiskt göra saker utan en massa pengar. Han tar Facebook som exempel som startades av en 

student utan en nickel på fickan.  

   - Ingenjörer som vill sluta lönearbeta kan på några veckor lära sig verktygen, printa sin 

produkt i 3D, visa den i en film, få en fanclub och gå rakt på slutkund. Svårare än så behöver 

det inte vara.  

   Om du vill bli omtumlad och inspirerad lyssna då på Johan Ronnestam. Han är inbjuden till 

DataForum den 25 oktober i Stockholm. Där kommer han att föreläsa i ämnet ”Den digitala 

verkligheten - idag och imorgon”. För medlemmar i Ingenjörsamfundet är seminariet 

kostnadsfritt. Anmäl dig här >>>  

  

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

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