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Sammanfattning 
 
Kommunikation är en central del i människans liv och har under de senaste århundradena 

genomgått stora teknologiska förändringar. Utvecklingen har inneburit kommunikationsmedel som 

ger oss möjligheten att överföra information över tid och rum. Traditionella medier har i och med 

utvecklingen fått konkurrens av de sociala medierna i det offentliga rummet. Nöjesvärdet hos de 

offentliga personerna har gjort att de fått ett stort utrymme i traditionella såväl som sociala medier 

och de nyttjar dessa för att uttrycka sig. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur offentliga personer förhåller sig till och nyttjar 

traditionella respektive sociala medier. Genom kvalitativa intervjuer samt sekundärdata kommer 

uppsatsen att undersöka hur två offentliga personer upplever skillnaden mellan olika medier 

gällande att förmedla sitt budskap. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur en expert inom 

området ser på offentliga personers möjlighet att använda traditionella och sociala medier till sin 

fördel.  

Den teoretiska referensramen utgörs av tidigare forskares teorier kring begreppen privat och 

offentligt, stereotyper, statusgrupper och kommunikation. Utifrån dessa teorier analyseras insamlad 

data. 

Studien visar att det i vissa fall finns en skillnad mellan traditionella och sociala medier och 

möjligheten att uttrycka sig i dem. De offentliga personerna i denna studie upplever att traditionella 

medier är svåra att uttrycka sig i och styra över och att de i vissa fall skapar en felaktig bild av vilka 

de är. De sociala medierna upplevs av de offentliga personerna som en chans att själva koda och 

sända ut ett budskap. De sociala medierna upplevs även som en plattform för de offentliga 

personerna att interagera med sina intressenter. Studien tyder på att de offentliga personerna 

försöker att uttrycka sig personligt men inte privat i traditionella och sociala medier.  

 
 
 
 
 
Nyckelord: traditionella medier, sociala medier, kommunikation, medieträning. 

 
 



Södertörns högskola 2012-06-01 
Institutionen för Ekonomi och Företagande Malin Andersson 
Kandidatuppsats i Ledarskap VT 2012 Sabina Bojang Andersson 
Handledare: Karin Winroth  
  

 3 

 
Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................................................... 6	  

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ 6	  
1.2 Problembakgrund ............................................................................................................... 7	  
1.3 Problemformulering ........................................................................................................... 8	  
1.4 Syfte ................................................................................................................................... 8	  
1.5 Avgränsningar .................................................................................................................... 8	  
1.6 Definitioner ........................................................................................................................ 9	  

2. Metod ............................................................................................................................................. 10	  
2.1 Val av metod .................................................................................................................... 10	  
2.2 Urval ................................................................................................................................. 10	  
2.3 Genomförande .................................................................................................................. 11	  
2.4 Tillförlitlighet och metodkritik ........................................................................................ 12	  

3. Teori .............................................................................................................................................. 14	  
3.1 Privat och offentligt ......................................................................................................... 14	  
3.2 Statusgrupper ................................................................................................................... 14	  
3.3 Stereotyper ....................................................................................................................... 15	  
3.4 Kommunikationsteori ....................................................................................................... 16	  
3.5 Studiens tillämpning av teorin ......................................................................................... 17	  

4. Empiri och analys ......................................................................................................................... 19	  
4.1 Pelle Thörnberg ................................................................................................................ 19	  
4.1.1 Empiri ............................................................................................................................ 20	  
4.1.2 Analys ........................................................................................................................... 23	  
4.2 Cimon Lundberg .............................................................................................................. 25	  
4.2.1 Empiri ............................................................................................................................ 25	  
4.2.2 Analys ........................................................................................................................... 33	  
4.3 Fredrick Federley ............................................................................................................. 36	  
4.3.1 Empiri ............................................................................................................................ 36	  
4.3.2 Analys ........................................................................................................................... 43	  
4.4 Sammanfattande analys .................................................................................................... 45	  

5. Slutdiskussion ............................................................................................................................... 47	  
5.1 Slutsatser .......................................................................................................................... 47	  

Käll- och litteraturförteckning ....................................................................................................... 48	  
Tryckta källor ......................................................................................................................... 48	  
Otryckta källor ....................................................................................................................... 49	  
Intervjuer ................................................................................................................................ 50	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Södertörns högskola 2012-06-01 
Institutionen för Ekonomi och Företagande Malin Andersson 
Kandidatuppsats i Ledarskap VT 2012 Sabina Bojang Andersson 
Handledare: Karin Winroth  
  

 4 

Figur- och tabellförteckning 
Figur 3.1: Kommunikationsmodell ……………….....…………….....…………………………… 17 
Figur 3.2: Del av kommunikationsmodell ………………….…………………………………….. 17 

 
Tabell 2.1 Urvalsstatistik från respondenterna ……………………………………….…………... 10 
Tabell 4.1 Urvalsstatistik på respondenter …………………………………………....…………... 19 
Tabell 4.2 Urvalsstatistik Pelle Thörnberg …………………………………………….……....….. 20 
Tabell 4.3 Urvalsstatistik Cimon Lundberg ……………………………………..…….………….. 25 
Tabell 4.4 Twitteranvändning Cimon Lundberg ………………………………………………….. 26 
Tabell 4.5 Urvalsstatistik Fredrick Federley ……………………………………………………… 36 
Tabell 4.6 Blogganvändning Fredrick Federley ………………………………………….……….. 36 
Tabell 4.7 Twitteranvändning Fredrick Federley …………………………………………………. 37 

 



Södertörns högskola 2012-06-01 
Institutionen för Ekonomi och Företagande Malin Andersson 
Kandidatuppsats i Ledarskap VT 2012 Sabina Bojang Andersson 
Handledare: Karin Winroth  
  

 5 

 
 
Tack! 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Vi vill inledningsvis rikta ett stort tack till våra respondenter; 
Fredrick Federley, Cimon Lundberg och Pelle Thörnberg.  
Vi uppskattar er öppenhjärtighet i svaren på våra frågor och är 
oerhört tacksamma för att vi fått låna er tid; ni har gjort vårt 
jobb både underhållande och intressant! 
 
 
Våra varmaste tack går också till vår handledare Karin Winroth 
samt våra opponenter för värdefulla tankar och goda råd. 
 
 
Malin Andersson & Sabina Bojang Andersson 
 
Stockholm, maj 2012. 
 



Södertörns högskola 2012-06-01 
Institutionen för Ekonomi och Företagande Malin Andersson 
Kandidatuppsats i Ledarskap VT 2012 Sabina Bojang Andersson 
Handledare: Karin Winroth  
  

 6 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Viljan att kommunicera med sina medmänniskor är människans vanligaste, äldsta och viktigaste 

beteende. Från morgon till kväll befinner vi oss oavbrutet i olika typer av dialoger med omvärlden. 

Att människan har förmågan att kommunicera är en utav orsakerna till människosläktets framväxt.1 

Från de tidigaste formerna av gest- och språkanvändning till de senaste utvecklingstendenserna 

inom datateknik har spridningen av symboliskt innehåll varit centrala delar av samhället.2 Sättet 

människor kommunicerar på har under historien förändrats mellan olika epoker, kulturer och 

världsdelar, men strävan efter att uttrycka sig har funnits ända sedan människans uppkomst. 

Sättet vi utbyter och bearbetar information på har genom teknologins utveckling genomgått stora 

förändringar. Boktryckarkonsten introducerades av Johann Gutenberg under mitten av 1400-talet 

och började användas regelbundet till att trycka nyhetspublikationer i början av 1600-talet. Under 

första världskriget sändes de första radiosändningarna ut till soldaterna vid västfronten. Därefter 

kom genombrottet för TV:n och år 1950 började de första reguljära programmen sändas.3 

Tidningar, radio och TV har fått det gemensamma namnet massmedia och har under århundradena 

stått för nyhetsflödet i samhället. Numera har massmedia blivit mer än bara nyhetspubliceringar; de 

har utvecklats till att bli allmänhetens budbärare, men också underhållare. Kommersialiseringen av 

massmedia har förvandlat journalisterna till försäljare av nyheter där publikationerna styrs av vad 

allmänheten efterfrågar.4 Journalisterna har satt dagordningen för det offentliga samtalet eftersom 

de bestämmer vad som är en nyhet.5 De letar efter nyheter som berör och överraskar men också 

sådana som följer trender och kändisar.6 

Begreppet internet introducerades under 1990-talet som en slags universell översättare av olika 

datorsystem. Det som urskiljer internet ifrån tidigare medier är att det i större utsträckning finns 

möjlighet till interaktivitet, det vill säga att användaren ges tillfälle att direkt återkoppla till 

sändaren.7 Teknologins utveckling har förändrat kommunikationens begränsningar till tid och rum 

                                                
1 Hård af Segerstad, 2002. 
2 Thompson, 2001. 
3 Hadenius & Weibull, 2005. 
4 Dahlkvist, 2003. 
5 Fällman & Thörnberg, 2009.  
6 Ibid. 
7 Thompson, 2001. 
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och gjort det möjligt för individer att delge information snabbt över stora avstånd.8 De traditionella 

medierna gjorde det möjligt för sändaren att nå ut till en mängd användare, men begränsade 

användarna på så sätt att de bestämde vad folket skulle se och vid vilken tidpunkt.9 Somliga anser 

att digitaliseringen av samhället som vi är i just nu, är den mest händelserika teknikutvecklingen i 

världshistorien.10 Internet har gett allmänheten inträde till diskussion i den offentliga arenan genom 

bland annat hemsidor, Twitter och bloggar.  

Även offentliga personer har samlats i de sociala medierna för interaktion och det har blivit ett sätt 

för dem att marknadsföra sig själva och sitt budskap.11 Marknadsföring, eller representation, är ett 

sätt för de offentliga personerna att stärka sina personliga attribut och visa status.12 Traditionella 

och sociala medier är ett offentligt rum där både den egna personen och medierna har möjlighet att 

uttrycka sig. Somliga anser att makten ligger helt i traditionella mediers händer, medan andra påstår 

att det finns en mängd verktyg att använda för att styra bilden av sig själv och sitt budskap i 

media.13 

1.2 Problembakgrund 

Allmänhetens intresse för offentliga personer gör att de ständigt är aktuella i olika former av 

medier.14 Människor identifierar sig med de personer som figurerar i media och vissa forskare 

menar att vi även förvärvar sociala värderingar och beteenden från de offentliga personerna.15 

Det blir därför viktigt för dem hur de uttrycker sig och framställs i media. De offentliga personerna 

har tidigare varit distanserade och enbart setts i traditionella medier. I och med internets och de 

sociala mediernas genomslag har möjligheten till interaktion ökat och man är mer tillgänglig än 

tidigare. Idag förs diskussioner kring sociala mediers betydelse där somliga anser att de nya 

medierna inte kan mäta sig mot de traditionella mediernas genomslag.16 Andra anser att sociala 

medier ger människor möjlighet att uttrycka sig i det offentliga rummet.17 Detta gäller även de 

offentliga personerna, som genom interaktion på de sociala medierna, fått möjligheten att skapa en 

relation till sina fantaster.18 De ämnen som lyfts upp i traditionella medier diskuteras vidare i 

                                                
8 Hadenius & Weibull, 2005. 
9 Olsson, Karlsson & Ilshammar, 2007. 
10 Skovdahl, 2008. 
11 Collins, 2009. 
12 Dahlkvist, 2003. 
13 Thörnberg & Fällman, 2009. 
14 Ibid. 
15 Fraser & Brown, 2002. 
16 Skovdahl, 2008 
17 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Sociala-medier_GY02T213/?text=true 2012-05-31. 
18 http://www.posh24.se/dessie/svenska_kandisar_som_twittrar 2012-05-31. 
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sociala medier och att traditionella medier lyfter diskussioner som startat i de sociala medierna. TV-

program har debattämnen som diskuteras på Twitter, och bloggare tar upp aktuella ämnen från 

pressen. Intressant att undersöka är hur de offentliga personerna upplever att de kan uttrycka sig i 

traditionella och sociala medier och om de upplever någon skillnad.  

1.3 Problemformulering 

Hur uppfattar offentliga personer sin möjlighet att uttrycka sig i traditionella och sociala medier? 

1.4 Syfte 

Uppsatsen syfte är att undersöka hur offentliga personer förhåller sig till och nyttjar traditionella 

respektive sociala medier för att förmedla ett budskap. Genom kvalitativa intervjuer samt insamling 

av sekundärdata kommer uppsatsen att undersöka hur två offentliga personer upplever skillnaden 

mellan olika medier gällande att förmedla sitt budskap. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur 

en expert inom området ser på möjligheten att använda media till sin fördel.  

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen är avgränsad till intervjuer av offentliga personer som syns i både traditionella och 

sociala medier. Personer som enbart syns i en av dessa har valts bort för att en jämförelse av den 

upplevda relationen mellan dessa medier ska kunna skildras. Sociala medier är avgränsade till de 

medium som har öppna interaktionsforum. Stängda forum eller delvis stängda forum där det krävs 

att användaren godkänns för att få tillgång till allt material har inte tagits med. Detta för att 

uppsatsskrivarna ska ha tillgång till allt material som publiceras på de sociala medierna som 

undersöks. Uppsatsens sekundärdata är avgränsad till traditionella medier som finns tillgängliga i 

digital form. Artiklar och dylikt som enbart finns i pappersform kommer inte att tas med i studien. 

Material från andra länder än Sverige kommer inte att behandlas i uppsatsen. 
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1.6 Definitioner 

Dokusåpa: kortform för dokumentärsåpa, TV-genre som bygger på att ett antal människor filmas 

dokumentärt en längre tid under ovanliga förhållanden. Det dokumentära materialet bearbetas och 

presenteras till exempel med fokus på deltagarnas känslomässiga relationer till varandra. Flera 

program i genren bygger också på någon typ av tävlingsmoment. 

Followers: användare av Twitter som prenumererar på nyhetsflödet på en specifik person blir en så 

kallad follower till denne. 

Hashtag (#): hashtag används på Twitter för att inlägg i olika ämnen ska markeras och 

kategoriseras så att man lätt kan hitta ämnet vid sökningar och följa nyhetstråden på sidan. 

Kommunikation: överföring av information mellan människor. Kommunikation kräver dels ett 

språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen 

överförs. 

Offentlig person: en person som genom sitt yrke eller på annat sätt är tillgänglig för allmänheten 

och som frekvent syns i media. 

Reply: ett svar på en annan användares tweet på Twitter. 

Retweet: en vidarebefordring av en annan användares tweet på Twitter. 

Sociala medier: samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 

direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. 

Traditionella medier: kanaler för förmedling av information och underhållning. En sändare 

förmedlar ett budskap till många mottagare. Detta gäller TV, tidningar och radio. 

Tweet: ett inlägg på det sociala mediet Twitter som max får vara 140 tecken inklusive blanksteg. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

Uppsatsen är en deskriptiv studie som grundar sig i en undersökning av två offentliga personer och 

en person verksam inom medieträning. Personliga intervjuer har används som metod för att samla 

data ifrån respondenterna. Uppsatsen är en beskrivning av hur två olika personer i den offentliga 

sfären upplever att deras budskap förmedlas i de traditionella och sociala medierna. Uppsatsen har 

för avsikt att jämföra respondenternas svar med teorier som behandlar den privata och offentliga 

sfären, stereotyper, statusgrupper samt kommunikation, men också med sekundärdata kring de 

offentliga personerna i traditionella och sociala medier. 

I uppsatsen görs en kvalitativ undersökning, eftersom de öppnar upp för större diskussion och bidrar 

med bättre möjligheter att få fram information om ämnet. I en kvalitativ undersökning finns 

möjligheten att gå djupare in i området än till exempel i en kvantitativ ansats.19 En fördel med att 

använda sig av intervjuer är att det då uppstår det en direktkontakt som innebär att insamlad data 

kan kontrolleras redan under genomförandet.20 I personliga intervjuer kan uppsatsskrivaren förvänta 

sig mer detaljerade och utförliga data. Uppsatsskrivaren ges också möjligheten att sälja in sig mer 

än vid till exempel postenkäter.21 I uppsatsen görs även kvantitativ insamling av sekundärdata där 

innehållet analyseras och presenteras i empiri och analyskapitlet.  

2.2 Urval 

Tabell 2.2 Urvalsstatistik på respondenterna 

Namn 
 Cimon Lundberg Fredrick Federley Pelle Thörnberg 

Sysselsättning Dokusåpadeltagare,  Riksdagspolitiker  
( C ) Mediatränare bloggare, föreläsare. 

Har blogg x x x 
Senaste blogginlägg 2012-05-21 2012-03-21 2012-05-20 

Har Twitter x x x 
Twitternamn @cimonlundberg @federley @pthörnberg 
Antal tweets 22 990 stycken 72 788 stycken 10 stycken 

Antal followers 11 687 personer 14 428 personer 30 personer 

Utgivna böcker - 
 "Bara jag" "Retorik i mötet med media" 

                                                
19Johannessen & Tufte, 2003. 
20 Denscombe, 2009 
21 Denscombe, 2008. 
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Samtliga uppgifter i ovanstående tabell är hämtade den 21 maj 2012. 
 
Urvalet av respondenter har gjorts genom ett subjektivt urval. De två offentliga personerna valdes 

för att få deras synsätt på skillnaden mellan traditionella och sociala medier. Dessa två valdes ut 

med kriterierna att de skulle använda sig av både Twitter och blogg och förutom det synas i 

traditionella medier. Anledningen till att en politiker och en bloggare valdes ut var för att de i sitt 

yrke är beroende av sina väljare och läsare. Hur deras budskap når ut är viktigt med tanke på att 

deras anhängare är ett kriterium för dem att kunna fortsätta i sin yrkesroll. Respondenterna är 

medvetet valda från flera yrkeskategorier för att få en bredare inblick i ämnet. 

Kriteriet för politikern var att denna skulle sitta i riksdagen. De båda skulle ha figurerat i sociala- 

och traditionella medier under mer än ett år, för möjligheten att samla in sekundärdata. Via Twitter 

kontaktades flera offentliga personer för att söka respondenter med snabb respons i en del av det 

område som uppsatsen behandlar. Att använda Twitter som medium för att kontakta respondenter 

försäkrade uppsatsskrivarna om att respondenterna interagerar på forumet och inte endast behandlar 

det som en reklamkanal. Som ett bevis på att de är aktiva och relevanta för uppsatsen valdes de två 

som var snabbast att svara på Twitter ut som respondenter. 

Medietränaren valdes ut för att få ett expertutlåtande kring hur man möter media på bästa sätt. 

Kriteriet för medietränaren var att personen skulle ha en lättillgänglig hemsida som stärker det 

faktum att det är en person som använder internet som kommunikationsform.  

2.3 Genomförande 

Vid utformningen av intervjufrågorna valdes en semistrukturerad intervjuform. Frågorna och 

ordningsföljden fastställdes till största delen redan innan intervjuerna ägde rum, men följdfrågor 

uppstod under intervjun. Frågorna fanns nedtecknade och användes som en checklista för att 

försäkra att ingen fråga glömdes bort, men ordningen på frågorna varierade. Valet av denna 

intervjuteknik berodde på att uppsatsskrivarna önskade ett naturligt samtal under intervjuerna. 

Intervjuerna pågick i cirka 45 minuter och ägde rum under vecka 17 i april 2012. Samtliga 

intervjuer skedde i Stockholms stad. De är utförda på olika platser och vid olika tidpunkter. Båda 

uppsatsskrivarna har i denna undersökning deltagit och medverkat under samtliga intervjuer. 

Respondenterna fick själva välja vilken miljö de ville bli intervjuade i för att skapa en så 

avslappnad stämning som möjligt. Samtliga intervjuer är ljudinspelade för att få en permanent 

dokumentation av vad som sagts under intervjuerna.   

Respondenterna kontaktades via Twitter, förutom medietränaren vars kontakt upprätthölls via mail. 

De offentliga personerna frågades genom att ett meddelande, en så kallad tweet, skrevs ut på 
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Twitter till flertalet offentliga personer. Användandet av Twitter som medel för att ta kontakt var 

för att dels se hur snabbt de svarade, men även för att på ett enkelt sätt nå ut till flera offentliga 

personer samtidigt. Efter att respondenterna svarat skickades ett mail till dem där det stod mer 

ingående om uppsatsämnet. Utifrån den kontakten bestämdes kort därefter ett möte med respektive 

respondent. 

Varje intervju har transkriberats från ljudfil till text för att lättare få en korrekt och 

sammanhängande bild av hela intervjun. Det väsentliga i intervjuerna har sammanställts och brutits 

ner i analysenheter. Dessa presenteras sedan i analyskapitlet var och en för sig.  

Den sekundärdata som är hämtad för att utgöra den andra delen av empirin är hämtad från internet 

och består av både radioprogram, Tv-intervjuer och artiklar skrivna på dags- och kvällstidningar i 

Sverige. Inlägg ifrån respondenternas bloggar och Twitterkonton kommer också att användas som 

underlag för uppsatsen. Samtlig sekundärdata är internetbaserad med undantag från boken ”Retorik 

i mötet med media” som utgör sekundärdatan i medietränarens fall. I analysen har insamlad data 

tolkats och analyserat med hjälp av de teorier som presenteras i teorikapitlet.  

2.4 Tillförlitlighet och metodkritik 

Respondenterna var redan innan intervjun väl införstådda i uppsatsämnet, detta för att ge 

respondenterna en chans att tacka nej om de inte var bekväma i att diskutera ämnet. Även för att de 

skulle kunna fundera kring ämnet redan innan. Uppsatsämnet förtydligades ännu en gång innan 

själva intervjutillfället. Intervjuerna skedde på platser som respondenterna själva fått välja, för att få 

dem att känna sig bekväma.  

För att inget material skulle gå förlorat spelades samtliga intervjuer in, efter att respondenterna 

godkänt detta. Detta även för att materialet ska finnas tillgängligt för andra intressenter i framtiden. 

Inspelningen underlättade även analysarbetet då uppsatsskrivaren lätt kunde gå tillbaka och lyssna 

på materialet igen. Öppna frågor användes och respondenterna ombads att själva ta upp situationer 

som relaterade till frågorna för att inte begränsa eller styra dem. Faktumet att de tre personerna har 

god erfarenhet av att bli intervjuade underlättade. 

Intervjuareffekten är en risk när intervjuer sker och innebär att respondenterna ger olika svar 

beroende på vem som intervjuar dem.22 Det kan till exempel innebära att respondenterna inte svarar 

vad de tycker på frågorna, utan vad de tror att uppsatsskrivaren vill att de ska svara.  

Uppsatsskrivarna är medvetna om att det urval av offentliga personer som gjorts inte representerar 

alla offentliga personer. Inga generella slutsatser kan dras då det finns en stor variation i offentliga 
                                                
22 Denscombe, 2008. 
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personers yrke, bakgrund och karaktär. Slutsatserna på de urval som gjorts stärks av sekundärdata 

med fler exempel ifrån andra medier. 

Tolkningsprocessen i en kvalitativ undersökning påverkas av uppsatsskrivarens person, såsom 

värderingar och uppfattningar.23 Detta har betydelse för analysprocessen och har därför en inverkan 

på resultatet. 

                                                
23 Denscombe, 2008. 
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3. Teori 

3.1 Privat och offentligt 

Jürgen Habermas skriver i boken ”Borgerlig offentlighet” att hans teorier kring de offentliga- och 

privata sfärerna har sitt ursprung i antiken. Där var torget, Agora, en offentlig plats för invånarna att 

diskutera och bilda opinion. 

“Offentlig” och “offentlighet” används för att beskriva något som är allmänt och tillgängligt för 

alla. Ordet förändras dock när man talar om att någon ”skapat sig ett namn i offentligheten”. 

Representationen får en framträdande roll och Habermas förklarar att det är viktigt för människan 

att framhäva sig i offentligheten. Det är rummet där man kan vinna erkännande, eftersom det är där 

dygderna bekräftas. Forskaren nämner herravälden med sina furstar som exempel på den 

representativa offentligheten. Fursten representerar herraväldet genom att visa sig och förkroppsliga 

den ”högre makten”. Den representativa offentligheten knyts samman med personliga attribut 

såsom insignier; kännemärken, vapen, vanor; klädsel, frisyr, gester; hälsningar och retorik; 

tilltalsform, formella tal.  

Den privata sfären delas in i två separata sfärer; den sociala sfären och intimsfären. De diskussioner 

som medborgarna har kring politik, vetenskap, marknad och ekonomi nämns som den sociala 

sfären. Känslor, moral och religion omtalas istället som intimsfären. Angående intimsfären förklarar 

Habermas familjelivet som ett frivilligt umgänge som bygger på en kärleksgemenskap.  

Under tiden som socialsfären blir alltmer offentlig blir intimsfären mer privat, om än mindre, då 

endast det mest intima blir kvar. Mycket av det som tidigare räknats till socialsfären räknas nu även 

till den offentliga. Med massmedia som hjälp för en offentlig diskussion är gränsen mellan den 

privata- och offentliga sfären mindre markant. Habermas beskriver att den offentliga sfären har 

omstrukturerats på grund av kommersialisering, eftersom utbudet nu strävar efter att behaga 

opinionens efterfrågan.  

3.2 Statusgrupper 

En av Max Webers teorier är social stratification, eller social stratifiering som behandlar 

samhällsstrukturen.24 Weber menar att människor kategoriseras i olika sociala grupper och klasser 

efter deras marknadsresurser, det vill säga vad människor kan tillföra marknaden. Människans 

                                                
24 Kerbo, 2006. 
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förmåga att prestera samt dess förutsättningar bestämmer vilken roll på marknaden den får, hur dess 

öde kommer att bli. Weber delar in dessa samhällsklasser i två övergripande kategorier, status och 

parti.  

Begreppet status innebär att människor tilldelas grupper efter hur vi tillskriver varandra olika 

anseenden eller prestige. Olika statusgrupper kan vara beroende av etnicitet, språk och religion. 

Weber hävdade att den sociala skiktningen är ett resultat av samverkan av egendom, prestige och 

makt. Egendom hänvisar till människors materiella ägodelar och deras kontroll över dessa. Om en 

person har kontroll av sin egendom har den personen makt över andra och kan använda egendomen 

till hans eller hennes egen räkning. Prestige är också en viktig faktor för att bestämma en plats i 

skiktningssystemet. Ägandet av egendom kommer inte alltid att säkerställa makt, men det är möjligt 

att ha prestige trots liten egendom. 

Den andra övergripande kategorin som Weber behandlar i sin teori är parti eller partibildning som 

till skillnad från status inte är styrt av ekonomiska skillnader. Han menade att gemensamma 

intressen och syften kunde föra människor samman över de ekonomiska gränserna och få 

människor att känna gemenskap. Människor strävar enligt Weber efter att uppnå social status 

eftersom det ger dem prestige och makt. 

3.3 Stereotyper 

Stereotyper kan förklaras som förenklade bilder i våra huvuden av människor i omvärlden. Forskare 

hävdar att den verkliga världen är för komplex för att människan ska kunna ha direkt kännedom om 

den. Därför konstrueras förenklingar både hos människan själv och i hennes kultur.25 Stereotyper 

kan uppstå när människor upplever att personer i andra samhällsgrupper är likadana i alla 

avseenden. Man bortser helt enkelt från individen och kategoriserar människor efter egenskaper. 

Människan tilldelar samhällsgrupper olika stereotyper och skapar föreställningar kring dem.26 

Människan skapar sig ofta stereotyper av andra beroende på vilket yrke de har men också utifrån 

social status där yrke och finansiella medel är väsentligt.27 Flertalet forskare anser att stereotyper är 

en felaktig generalisering, en övergeneralisering, av människor som egentligen är olika.28 Vi skapar 

våra värderingar och föreställningar av det informationsflödet som vår omgivning ger oss. 

                                                
25 Lippman, 1922. 
26 Hinton, 2003. 
27 Schneider, 2004. 
28 Lippman, 1922. 
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Objekt kan enligt Rosch29 ofta definieras genom enstämmiga utmärkande drag och det är lättare för 

människan att kategorisera ett typiskt objekt än ett atypiskt. För att lagra definitionen av ett objekt 

hävdar forskaren att vi skapar oss prototyper av hur saker är för att förenkla för hjärnan. Med 

abstraherade särdrag är till exempel är en stol ”en sittplats med ryggstöd för en person”.30 Cantor 

och Mischel31 menar att inte bara objekt utan även människor kan kategoriseras efter Rosch modell. 

Forskarna skriver att det självklart är svårt att hitta en uppsättning egenskaper som stämmer överens 

för alla medlemmar i en grupp och två individer kan ha olika bilder av hur en viss prototyp ser ut. 

Målet med deras forskning var att visa att en egenskap hänger samman med flera egenskaper som 

tillsammans skapar en prototyp. En människas personlighetsdrag definieras i åskådarens huvud 

efter hur prototypen ser ut. Om en person visar upp en viss egenskap tror åskådaren att denne även 

har andra egenskaper som utgör prototypen för personlighetsdraget. Åskådaren använder därmed 

prototypen för att fylla de luckor som finns i kännedomen kring personen.   

3.4 Kommunikationsteori 

I Shannons och Weavers kommunikationsmodell, makromodellen32, beskrivs hur kommunikationen 

mellan en sändare och en mottagare sker, med kodning och avkodning på vägen. Modellen förklarar 

hur sändaren kodar och sänder ut sitt meddelande genom olika medier, för att mottagaren ska kunna 

avkoda och ta emot meddelandet. En viktig faktor i denna kommunikationsgång är så kallat brus, 

störningar som kan påverka processen av meddelandet. När budskapet nått fram till mottagaren 

finns möjlighet för respons och feedback från denna. 

I modellen framkommer tekniska problem som grundas i hur exakt kommunikationssymbolerna kan 

överföras. De semantiska problemen består i hur noggrant de överförda symbolerna uttrycker den 

önskade betydelsen. Kodningen, där tankar blir till symboler, bildar meddelandet som sedan sänds 

ut i någon typ av media. Modellen klargör hur viktigt det är att dessa delar är välutformade och 

begripliga för mottagaren att ta emot.  

 

 

 

 

 

                                                
29 Rosch, 1978. 
30 Hinton, 2003. 
31 Cantor & Mischel, 1979. 
32 Fiske, 2000. 
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Figur 3.1 Kommunikationsmodell 

 
Denna uppsats undersöker endast makromodellen ur sändarens perspektiv och fokuseras därför på 

de inledande delarna i modellen; sändare, kodning, media, meddelande och brus.  

 

Figur 3.2 Del av kommunikationsmodell 

 
 

 

3.5 Studiens tillämpning av teorin 

Det Habermas skriver om fursten som hade en offentlig roll som företrädare kan vi idag se i 

offentliga personer. Dessa har både en privat och en offentlig roll, men det är i det offentliga 

rummet de har möjlighet att sprida sitt budskap. Det intima, privata lämnas till största del utanför 

offentligheten; men dessa smälter allt oftare ihop. I analysen kommer, med Habermas teorier i 

åtanke, diskuteras hur mycket de offentliga personerna väljer att dela med sig av sig själva i media. 
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Att massmedia ofta drivs i vinstsyfte är också en viktig del i diskussionen, då det påverkar 

innehållet i budskapet. Webers teorier kommer att diskuteras utifrån olika statusgrupper i den 

offentliga sfären där makt och möjligheten till att sända ut ett budskap har en väsentlig roll. Vidare 

diskuteras kring hur offentliga personer genom att sända ut budskap i olika medier har möjlighet att 

påverka. I uppsatsen undersöks de inledande delarna i kommunikationsmodellen sändare, kodning, 

media, meddelande och brus. Dessa analyseras utifrån vem som är sändare, vem som kodar 

budskapet, i vilket media detta görs, vad meddelandet är samt om något brus uppstår. Diskussionen 

förs kring huruvida stereotypen och individen stämmer överens med varandra och hur de framställs 

i olika medier. 
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4. Empiri och analys 
Tabell 4.1 Urvalsstatistik på respondenter 

Namn 
 Cimon Lundberg Fredrick 

Federley Pelle Thörnberg 

Sysselsättning 
Dokusåpadeltagare,  Riksdagspolitiker 

 ( C ) Mediatränare 
bloggare,föreläsare. 

Har blogg x x x 
Senaste blogginlägg 2012-05-21 2012-03-21 2012-05-20 

Har Twitter x x x 
Twitternamn @cimonlundberg @federley @pthörnberg 
Antal tweets 22 990 stycken 72 788 stycken 10 stycken 

Antal followers 11 687 personer 14 428 personer 30 personer 

Utgivna böcker - 
 "Bara jag" "Retorik i mötet med 

media" 
 

Intellecta Corporates undersökning Twittercensus redovisar svenskarnas användande av Twitter i 

olika hänseenden.33 Snittantalet för hur många followers ett Twitterkonto har är 62 personer. Endast 

7% av de som använder Twitter har skrivit fler än 1000 tweets. 

4.1 Pelle Thörnberg 

Pelle Thörnberg, född 1954 i Solna i Stockholm, började sin journalistkarriär på dagstidningen 

Sydöstran i Karlskrona år 1972. Thörnberg är medietränare, journalist, författare och moderator. 

Han har bland annat jobbat för Sveriges Television med program som Rapport, Aktuellt och Tv-

sporten. Sedan mitten på 1990-talet har Thörnberg jobbat som frilansjournalist och mediatränare. 

År 2009 skrev han tillsammans med Barbro Fällman boken ”Retorik i mötet med media”. 

 

 

 

 

 
                                                
33 http://twittercensus.se/wp-content/uploads/2012/05/Twittercensus2012.pdf 2012-05-31 
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4.1.1 Empiri 

Tabell 4.2 Urvalsstatistik Pelle Thörnberg  
 
I diagrammet nedan visas information om Pelle Thörnberg hämtad den 21 maj 2012. 
 

Namn Pelle Thörnberg 

Sysselsättning Mediatränare 

Har blogg x 
Senaste 

blogginlägg 2012-05-20 

Har Twitter x 
Twitternamn @pthörnberg 
Antal tweets 10 stycken 

Antal followers 30 personer 

Utgivna böcker "Retorik i mötet med 
media" 

 

I detta avsnitt presenteras data hämtad ifrån utförd intervju med Pelle Thörnberg samt data ifrån 

boken ”Retorik i mötet med media” skriven av Barbro Fällman och Pelle Thörnberg. 

 

Kommunikation i traditionella och sociala medier 
Medieträning är viktig för hur man framställs i media och Thörnberg säger att han ofta kan se 

skillnad på dem som tidigare blivit medietränade och de som inte har fått någon träning. Oftast är 

det mötet med journalister, själva intervjun, som kunden behöver hjälp med; hur de ska formulera 

sig och hur de får fram sitt budskap och hur de hanterar nervositeten. Thörnberg får ofta svara på 

frågan ”Vad gör jag när journalisten ringer?” men anser att frågan ”Vad gör jag när de inte ringer?” 

är ännu mer intressant. Thörnberg berättar hur man kan gå till väga för att nå ut i media så att 

budskapet man vill förmedla är det som tas med. Han berättar även om hur media arbetar när de 

klipper i material och att det för dem är viktigt att både få med ett bra innehåll men även en rolig 

och intressant intervju. Han menar att den centrala uppgiften i hans arbete är se till att det viktigaste 

hans kunder har att säga kommer med i inslaget. Det är det som är huvudmålet annars tappar 

intervjun sitt syfte. 

Thörnberg förklarar en nyhet som att den gärna ska beröra, överraska, innehålla en kändis, ha 

fallhöjd och följa en trend. Journalister skriver gärna om sådant som innehåller spännande 



Södertörns högskola 2012-06-01 
Institutionen för Ekonomi och Företagande Malin Andersson 
Kandidatuppsats i Ledarskap VT 2012 Sabina Bojang Andersson 
Handledare: Karin Winroth  
  

 21 

uttalanden, humor eller djärva utspel.34 Något som man kan ha i åtanke när man vill att något ska 

uppmärksammas i media.  

Thörnberg tränar främst dem som framträder i traditionell media. Han berättar att han aldrig tränat 

en bloggare eftersom de inte verkar vara intresserade av medieträning och han menar att de i många 

fall gör sitt jobb bra utan den.  

Tretalet är något som Thörnberg tar upp som en grundsten i att kommunicera sitt budskap. Han 

pratar även om ABC-modellen, answer, bridge, communicate, som handlar om att alltid besvara 

frågan, att slå en bro över till det som är viktigt och sedan kommunicera sitt budskap.35 Genom att 

använda ABC-modellen och genom att fatta sig kort och citerbart ökar man chansen att få med det 

man vill. Hur man uttrycker sig kan ha en väldigt stor betydelse för vilket genomslag som artikeln 

får. Han berättar om några exempel där personer i media använt sig av slagkraftiga formuleringar 

för att få ett större genomslag.36 Thörnberg tar upp Stig Malms37 uttryck ”finansvalpar” och 

”fittstim” och Anders Borgs38 ”skuldstorm” som exempel på ord med stor genomslagskraft. Det 

handlar inte bara om att polera naglarna och se bra ut i TV, man måste uttrycka sig bra också, säger 

Thörnberg. 

 

Budskap 
Media kan påverka innehåll i intervjun och vinkla den men det finns enligt Thörnberg sätt att 

påverka resultatet av intervjun. Han brukar säga att ”du äger din egen bild” och att det finns 

möjlighet att påverka intervjun. Vart vill du bli fotograferad? Vill du sitta eller stå upp? I vilken 

omgivning vill du vara? Detta är frågor värda att fundera på, anser Thörnberg. Den andra delen du 

kan påverka är väldigt personlig; ditt uttryck, din personlighet och din dialekt. 

I intervjun tar Thörnberg upp vissa väsentliga punkter i varför det är bra att vara medietränad. Han 

menar att det är viktigt att tänka på vad man publicerar och vikten av att svara på de frågor man får. 

Han nämner att det idag finns en tillgänglighet som tidigare inte funnits och man är mer sökbar nu 

än tidigare. Det är därför är viktigt att tänka sig för innan man skriver något och att tala sanning för 

att det är lätt att söka reda på om man inte gör det.  

Det Thörnberg främst vill kommunicera till sina kunder är att de ska fatta sig kort, försöka få med 

det centrala budskapet och göra innehållet citerbart. Han vill hjälpa dem som i grunden velat väl 

                                                
34 Fällman & Thörnberg, 2009. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Stig Malm, född 1942, var ordförande i LO, Sveriges Landsorganisation 1983-1993. 
38 Anders Borg, född 1968, riksdagsledamot för Moderaterna och Sveriges finansminister sedan år 2006. 
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men avstår från att arbeta med de som endast vill förändra sitt anseende när de gjort något fel.  Du 

ska bli så medietränad så att ditt budskap kommer med för att du formulerar det så bra, säger 

Thörnberg. 

Förutom att lära sig att uttrycka sig så förespråkar Thörnberg även vikten att veta vad du har för 

avsikt med intervjun; vad du vill förmedla. När en journalist ringer upp och vill ställa frågor kan 

man be om att få ringa tillbaka, tänka över vad för typ av frågor man tror att de kommer att fråga 

och sedan formulera svaren. Det gäller att tänka på målet, säger Thörnberg. 

En viktig aspekt med sociala medier och framförallt bloggar är att det är viktigt att uppdatera 

kontinuerligt för att människor inte ska tappa intresset. Thörnberg berättar dock att han själv är 

dålig på att uppdatera sina sociala medier. 

Thörnberg menar att det är skillnad mellan att vara privat och att vara personlig som offentlig 

person. Att framstå som personlig i media är positivt för din image däremot är det viktigt att inte bli 

för privat. Han förtydligar detta med ett exempel; ”Jag är en del av ett äktenskap och jag vet hur 

svårt det kan vara” är att vara personlig.  Att säga ”Jag har skilt mig från min fru det gick inte 

längre och här är skälen” är att vara privat. 

 

Representation 
Thörnberg beskriver sina typiska kunder som chefer på mellan eller högre nivå. De är oftast 

medelålders kvinnor verksamma inom kommuner, men han medietränar även personer inom 

politiken och människor med chefspositioner på företag. Han beskriver sin främsta uppgift som att 

vara en hjälp för de personer som i vardagen möter media i olika situationer. Han berättar att 

enstaka artister och idrottsmän kontaktat honom för medieträning.  

Kontakten mellan kund och Thörnberg kan ske på olika sätt. Ofta blir han kontaktad när personer 

eller företag har en specifik situation de behöver hantera till exempel ett releaseevent39 eller en 

krissituation som behöver bemötas. Däremot säger Thörnberg att han alltid följer en viktig princip; 

att inte klä grisar i peruk. Han menar att han inte vill framställa någon till någonting de inte är.  

När det gäller politiker menar Thörnberg att de redan är ganska medietränade, de har lärt sig att 

formulera sig på ett bra sätt men de är även duktiga på att undvika frågor. Thörnberg nämner även 

vikten av att som politiker synas i media för att visa att man finns men även vem man är förutom 

politiker. Att visa vem personen bakom yrket är. Politiker är folkets representanter, de är 

förtroendevalda och de har ett demokratiskt ansvar. Att synas i media och vara aktiv inom sociala 
                                                
39 Release, lånat ur engelskan och betyder ”ge ut”, ”frigöra” eller ”släppa”. Används ofta när företag eller 
privatpersoner utger en ny produkt eller tjänst på marknaden. 
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medier hjälper inte bara dem att sticka ut från mängden utan även att slå igenom med sitt parti. 

Politiker borde bli bättre på att synas, framförallt de äldre, de börjar bli bättre men är inte där än. 

4.1.2 Analys 

I Thörnbergs yrke som medietränare har de traditionella medierna den centrala rollen och hans 

främsta uppgift är att hjälpa människor att möta journalister. I tabell 4.2, samt av Thörnbergs 

uttalande under intervjun att döma är de sociala medierna inte hans expertområde. Han har både en 

blogg och ett Twitter-konto, men de är inte särskilt uppdaterade. Thörnbergs fokus ligger i att 

kommunicera ett budskap på ett sådant sätt att de når ut till en önskad mottagare. Hans bristande 

erfarenhet av sociala medier påverkar därför inte hans kompetens kring att sprida ett budskap. 

I kommunikationsmodellen bekräftas det som Thörnberg berättar om. Det är viktigt att sändaren har 

ett tydligt meddelande och budskap för att detta ska nå fram till mottagaren. Dels genom att 

använda sig av rätt medieform men också genom att formulera sig tydligt och kortfattat. I modellen 

ställs frågan om hur väl budskapet stämmer överens med det som mottagaren uppfattar. Ju kortare 

och tydligare ett budskap är, desto svårare blir det för journalister att misstyda det, säger Thörnberg. 

En skillnad uppstår mellan traditionella och sociala medier när det handlar om att kommunicera ett 

budskap. I de sociala medierna är det i de flesta fallen sändaren, den offentliga personen, som direkt 

kodar och sänder budskapet. Kodningen i de traditionella medierna är beroende av vem som kodar 

budskapet som ska sändas ut, samt vilket medie detta sker i. Journalistens roll i de traditionella 

medierna är att samla information, tolka och koda den, samt sända ut det i respektive medie. Bruset, 

som det talas om i kommunikationsmodellen, innebär en större risk för den offentliga personen i de 

traditionella medierna till skillnad från de sociala, då risken att något misstolkas på vägen ökar. 

Thörnbergs jobb är att försöka minska bruset för sina kunder. 

I olika typer av medier finns varierande möjligheter att använda sig av de personliga attribut som 

Habermas talar om. Möjligheten beror på om mediet innefattar ljud, bild eller text och kodningen 

bör skilja sig åt i de olika för att nå fram med budskapet. Visuella och verbala aspekter måste tas i 

beaktning. I TV är det lättare att uttrycka sig genom att betona ord och använda kroppsspråk, något 

som inte fungerar i till exempel skriven text. Retoriken har en betydande roll i samtliga medier och 

hur meningar formuleras och framförs får en avgörande betydelse för hur budskapet uppfattas.  

Att uttryck som ”fittstim”, ”finansvalpar” och ”skuldstorm” har fått så stort genomslag i media är 

för att de formulerats på ett slagkraftigt sätt som är lätt att citera.  

Thörnberg är noga med att poängtera att man äger sin egen bild och att man faktiskt har möjlighet 

att styra hur man framställs; makten ligger inte helt i journalisternas händer. De traditionella 



Södertörns högskola 2012-06-01 
Institutionen för Ekonomi och Företagande Malin Andersson 
Kandidatuppsats i Ledarskap VT 2012 Sabina Bojang Andersson 
Handledare: Karin Winroth  
  

 24 

medierna sätter mer eller mindre agendan för det offentliga samtalet och har makten över vad som 

publiceras. Dock ska man vara medveten om att man ofta själv kan styra i vilka sammanhang man 

medverkar och på vilket sätt man gör det.  

Sociala medier har öppnat upp möjligheterna att styra det offentliga samtalet och gett människor 

chansen att själva lyfta diskussioner till debatt. De sociala medierna ger utrymme för att debattera 

vidare kring ämnen som de traditionella medierna tar upp. Det digitaliserade samhället bidrar, som 

Thörnberg nämner, till en ny tillgänglighet som underlättar för allmänheten att söka information 

och själva skapa sig en åsikt. Traditionella och sociala medier tillsammans ger allmänheten 

möjligheten att ta del av olika versioner av sanningen. Det är viktigt för offentliga personer att tala 

sanning eftersom den oftast kommer fram ändå. I Webers teorier om samhällssiktningar diskuteras 

hur människor tilldelar varandra anseende och prestige. Thörnberg menar att han inte vill hjälpa 

människor att uppnå viss prestige om de inte är värda den. Det kan vara genomförbart att 

upprätthålla en falsk bild av ett högt anseende under en kortare period men oftast varar den inte 

speciellt länge.  

Ett stort ansvar vilar på politiker och de måste skapa sig ett förtroende hos sina väljare för att kunna 

fortsätta med det de gör. När Habermas talar om furstar i herravälden som vinner erkännande i det 

offentliga rummet talar Thörnberg om offentliga personer som vinner utrymme i media. Som 

Habermas skriver har den offentliga personen ett ansvar i att vara representativ. Att vara väl 

medveten om vem man är och vad som är ens personliga attribut är viktigt som offentlig person. Att 

representationen går att styra och förstärka genom detta verkar Habermas och vara Thörnberg 

överens om.  

De typiska kunderna har rollen att företräda kommuner, partier och företag och spegla deras 

budskap. Alla är de människor som inte bara representerar sig själva utan också står för en hel 

grupps åsikter. Det kan tänkas extra viktigt för dessa människor att vara beredda på att hantera 

media, till skillnad från de människor som bara representerar sig själva i offentliga sammanhang.  

Thörnberg tycker att politiker har ett ansvar i att vara tillgängliga för allmänheten. Det förtroende 

som de har fått ifrån väljarna är viktigt att förvalta och de sociala medierna hjälper dem att skapa en 

personlig relation till dem. Även andra personer i det offentliga rummet är beroende av sina följare; 

en bloggare är ingenting utan sina läsare. När det gäller att skapa en personlig relation till sina 

följare bör man enligt Thörnberg dra en gräns mellan personligt och privat. Vad som är privat och 

vad som är personligt är subjektivt och beslutas av individen från fall till fall. Det som Habermas 

kallar intimsfären är det som Thörnberg föreslår att man håller för sig själv. Att dela med sig för 
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mycket av det privata kan ha negativa konsekvenser för en själv, ens närmaste krets och för hur 

allmänheten uppfattar en.  

4.2 Cimon Lundberg 

Simon Lundberg, mer känd som Cimon Lundberg, är en svensk radiopratare, bloggare, twittrare och 

före detta dokusåpadeltagare ifrån Stockholm. Han är född år 1990 och blev i och med sitt 

deltagande i dokusåpan Paradise Hotel ett känt ansikte i nöjesvärlden. På radiokanalen Radio1 hörs 

Lundberg en gång i veckan i Cissi Wallins program Psykakuten. Han driver bloggen 

www.cimonlundberg.com och har över 11 000 followers på sitt twitterkonto. Lundberg startade 

under 2012 hashtaggen #killgruppen, ett diskussionsforum för killar på Twitter. Han föreläser för 

unga om att bryta normer och värderingar och kom ut som bisexuell år 2012. 

4.2.1 Empiri 

I detta avsnitt presenteras data hämtad ifrån utförd intervju med Cimon Lundberg samt data ifrån 

Twitter, bloggar, artiklar, radioprogram och TV-program där han medverkat. Data som presenteras 

utan referenser är hämtad ifrån studiens intervju den 23 april 2012. 

 
Tabell 4.3 Urvalsstatistik Cimon Lundberg 
I diagrammet nedan visas information om Cimon Lundberg hämtad den 21 maj 2012. 
 

Namn Cimon Lundberg 

Sysselsättning Dokusåpadeltagare, 
bloggare,föreläsare 

Har blogg x 
Senaste blogginlägg 2012-05-21 

Har Twitter x 
Twitternamn @cimonlundberg 
Antal tweets 22 990 stycken 

Antal followers 11 687 personer 
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Tabell 4.4 Twitteranvändning Cimon Lundberg 

Statistik över Lundberg twitteranvändande 15 maj till 21 maj 2012. 

Datum 
@Cimonlundberg 

Totalt antal 
inlägg 

Antal 
replies 

Antal 
retweets 

Antal 
tweets 

15 maj 34 18 7 9 
16 maj 33 15 3 15 
17 maj 9 0 6 3 
18 maj 28 14 6 8 
19 maj 46 32 3 11 
20 maj 5     5 
21maj 11 6   5 
Totalt 166 85 25 56 

 

I tabell 4.4 redovisas Lundbergs användande av Twitter under en slumpvis vald vecka. I tabellen 

går bland annat att utläsa att över hälften av tweetsen är replies, alltså svar på andra användares 

tweets. En stor del av inläggen är direkta tweets och resten är retweets. 

 

Kommunikation i traditionella medier 
I artikeln ”Syns du inte, så finns du inte”40 i DN berättar Lundberg om tiden efter Paradise Hotel 

som full av tidningar, intervjuer och premiärer. Det första avsnittet av dokusåpan hade 241 000 

svenska tittare säsongen då Lundberg medverkade och skapade mycket rabalder i media.41 

Uppmärksamheten och bekräftelsen gjorde att han nästan förlorade sin identitet. Han hade ingen 

erfarenhet av att hantera media, men älskade uppmärksamheten. Lundberg har medvetet valt att inte 

medietränas, trots att han fått flera erbjudanden ifrån människor som vill ge honom råd om hur han 

ska agera, vilka galor han ska gå på, vilka han bör synas på bild med och vad han ska säga för att 

skapa rubriker. Han anser inte att medieträning är till för individens syfte utan snarare för medias 

skull, säger han under vår intervju. Men att Cimon stavar Cimon med C är ingen tillfällighet. Det 

var för att han ville samla sin publik och göra sig själv lättillgänglig och ihågkommen; rama in sig 

själv, berättar han.  

Innan dokusåpan jobbade Lundberg i en Telia-butik och tog sig igenom livet som vilken vanlig kille 

som helst. Lundberg förklarar under intervjun att han upptäckte att medias bild av honom som en 

nöjesprofil var något han kunde utnyttja. Han förklarar att han hade alternativet att lägga sig platt 

                                                
40 http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/syns-du-inte-sa-finns-du-inte?rm= 2012-05-28. 
41 http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article102345.ece 2012-05-28. 
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och kväva intresset, men istället valde han att samla på sig uppmärksamheten för att senare kunna 

nå ut med det han gör idag. Lundberg berättar att ju mer han syntes desto mer TV- och radiojobb 

blev han erbjuden.  

Han berättar dock även om hur han kände att ingen respekt visades för namnet ”Cimon Lundberg”, 

allt var öppet och naket. Han upplever att han framställdes som en väldigt dum, IQ-befriad, 

uppmärksamhetskåt människa utan samvete. Journalisterna gjorde gärna narr av att han kom ifrån 

den smutsigaste delen av media och Lundberg kände maktlösheten över att vara en produkt. Under 

de tre år som gått sedan Lundberg blev en offentlig person har han fått kämpa hårt emot människor 

som försökt förlöjliga honom. När Lundberg intervjuades efter att han blivit sexuellt trakasserad 

kände han att han hånades och inte togs seriöst. Ett ”Stackars dig som får så många brudar så att du 

inte vet vart du ska ta vägen”, berättar Lundberg att responsen på uttalandet blev. 

Ur den uppståndelse som uppstod kring honom efter Paradise Hotel har han försökt styra bilden; 

från en sexsymbol till en mer seriös version av honom själv. 

I Lundbergs blogg är han utlämnande med sina känslor och sin ångest. Han upplever att det fattas 

sådana förebilder i Sverige; människor som vågar dela med sig av känslor och tankar. Han värjer 

sig inte för att prata om att han gråter eller om sina ångestattacker. Något som han och hans kollega 

Cissi Wallin ofta pratar om i radioprogrammet Psykakuten på Radio1.42 

I samma radioprogram pratade Wallin och Lundberg den 11 oktober 2011 om hur media skildrar 

psykisk ohälsa. Lundberg berättar om en intervju han, som färsking i rampljuset, gjort med den 

kända svenska programledaren Malou von Sivers i programmet ”Efter tio” på TV443. Lundberg 

ombads att delta i en intervju kring hur han i sin blogg skrev mycket om hur han valt att gå sin egen 

väg och bestämt sig för att aldrig skämmas för sig själv. Lundbergs pappa kom på tal, eftersom han 

suttit i fängelse i USA sedan Lundberg var liten och produktionen frågade honom om det var okej 

att de tog upp det i programmet. Han förklarar i Radio1 att han sa att det var okej att de tog upp det, 

eftersom det inte är någonting han skäms över, men han ville inte att fokus skulle ligga där. 

Noggranna förberedelser gjordes innan sändning där frågorna gicks igenom och produktionen 

förklarade att Lundberg skulle få träffa en yngre kille som haft det lite struligt och hjälpa honom att 

komma på banan igen. Hans tanke var att det skulle bli ett good-feeling-program som skulle 

uppmana hans unga målgrupp av läsare att inte tvivla på sig själva.  

När det är dags för sändning är det inte en ung kille som sitter i soffan utan verksamhetsansvarige 

för RiksBryggan, en organisation som har hand om anhöriga till människor som sitter på anstalt, 

                                                
42 http://www.radio1.se/cissi-wallin/psykakuten-med-cissi-och-cimon 2012-05-20. 
43 http://www.tv4.se/1.1565975/2010/03/23/cimon_jag_kan_inte_sakna_nagot_jag_aldrig_haft 2012-05-20. 
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berättar Lundberg. Det är live-sändning och von Sivers frågar hur det känns att ha vuxit upp utan 

sin pappa och den andra gästen i studion tittar på mig med valpögon, förklarar Lundberg. Han 

försöker förklara att han mår bra och att det inte har gjort honom någonting, men rubrikerna efteråt 

blir ändå; "Jag kan inte sakna något jag aldrig haft" på TV4:s hemsida. Lundberg förklarar i Radio1 

att det kändes som att produktionen ville ha en snyfthistoria och vinklade programmet på ett helt 

annat sätt än vad de kommit överens om innan livesändningen.  

På sin Twitter skriver Lundberg lite sarkastiskt angående en annan intervju på ”Efter tio” med von 

Sivers: 

”Malou gör som vanligt allt hon kan för att göra gästen destruktiv och självmordsbenägen, 

utan framgång #eftertio ” 44   

Lundberg är trots risken för snyfthistorier inte rädd att tala om sin pappa utan utrycker ofta sin 

saknad på Twitter: 

”Bilderna jag har haft innan dessa har varit från - 89. Försöker titta längst med varje 

millimeter. Han är så fin min pappa.”45 

Gensvaret på hans intervju hos von Sivers var trots allt gott och han skriver på sin blogg den 10 maj 

2011 att: 

”Mitt tidigare besök fick otroligt bra respons, och många som hörde av sig gjorde mig så 

otroligt rörd. Det var pappor som över allt annat önskade att deras barn satt med samma 

inställning, på andra sidan. Mammor vars barn bestämde sig för att göra som jag, och leva 

sitt egna liv utan skam, och framförallt barn och ungdommar som tackade mig för att jag 

tog upp detta över ytan.”46 

 

Kommunikation i sociala medier 
När Paradise Hotel var slut startades bloggar på Kanal 6:s hemsida åt deltagarna, där Lundberg och 

de andra i dokusåpan ombads att blogga. Jag var jättefrämmande för bloggvärlden och hade nog 

inte börjat blogga om det inte vore för Paradise Hotel, berättar Lundberg i en intervju med 

bloggtidningen Cravingz.47 

                                                
44 https://twitter.com/cimonlundberg/statuses/44702491568373760 2012-05-28. 
45 https://twitter.com/cimonlundberg/statuses/195116496706473985 2012-05-28. 
46 http://www.tv6.se/blog/cimon/2011/05/10/nyhetsmorgon-0845 2012-05-28. 
47 http://www.cravingz.se/2012/02/02/cimon-fick-nog-av-bloggen/ 2012-05-28. 
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Lundberg har sedan dess, mer eller mindre aktivt, bloggat på olika sidor och han känner ett stort 

ansvar gentemot sina bloggläsare.48 Bloggen har varit mitt främsta verktyg, men det tog lång tid 

innan jag förstod hur mycket makt den gav mig, berättar Lundberg.49 I samma intervju säger han: 

”Men det går inte att direkt gå över till att börja visa vad jag egentligen vill skriva eller 

känna eller tycka. Så i början red jag på den hajpen som partykille”. 

Till en början berättar Lundberg att det var svårt att styra vad som skrevs om honom i traditionella 

medier, hans budskap gick inte fram någonstans. Sociala medier, såsom blogg och Twitter, har varit 

till stor hjälp för honom eftersom han där har kunnat samla en publik som är intresserade av hans 

budskap. Han förtydligar dock att traditionella medier hjälpt honom mer än de kan förstå, eftersom 

de har gett honom tillfälle att nå ut till fler människor.  

Lundberg skulle i februari 2012 skriva en krönika kring manliga förebilder. Eftersom han själv inte 

kunde komma på några manliga förebilder la han ut frågan till sina followers på Twitter, vilket han 

ofta gör när han behöver inspiration. Till sin förvåning fick han inget svar alls, så han frågade 

istället kvinnorna vilka deras förebilder var. Svaren strömmade in, berättar Lundberg i artikeln 

”Starka känslor i #killgruppen”50. Avsaknaden av förebilder hos männen ledde till att hashtaggen 

#killgruppen skapades på Twitter. Trots sin goda tanke blev Lundberg överöst med skarp kritik som 

kallade honom både kvinnohatare, patetisk och mesig. Han ser dock den enorma reaktionen på 

#killgruppen som ett bevis på att de faktiskt behövs ett forum för killar att uttrycka saker de 

funderat på. Idag har #killgruppen återgått till dess grundtanke och är fortfarande, några månader 

senare, ett levande diskussionsforum. 

För ett år sedan, 2011, tog Lundberg avstånd ifrån media under en period för att låta bruset svalna. 

Han var noga med att förklara för sina bloggläsare hur mycket de betytt för honom under resans 

gång och tackade för all respons. Man förstår av detta utdrag ur inlägget att Lundberg har en mängd 

läsare som interagerar med honom: 

”Det vore därför omöjligt att göra detta utan att sitta här gråtmild. Ni har fått mig att ta 

upp kampen för individen, för den ensamna. Att våga vara jag. 16.000 mail, bara detta år. 

Handrivna brev, att få omfamna er och känna den faktiska värmen, att få lyssna på er, att få 

berätta för er. Jag hade inte varit den människan jag är idag utan er. Det är inte klokt.” 

 

 

                                                
48 http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/syns-du-inte-sa-finns-du-inte?rm= 2012-05-28. 
49 http://www.cravingz.se/2012/02/02/cimon-fick-nog-av-bloggen/ 2012-05-28. 
50 http://www.alltomstockholm.se/start/article2805171.aos 2012-05-28. 
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Representation 
Under intervjun berättar Lundberg hur han kunde klä upp sig för att ta en bild att lägga ut på 

bloggen, skriva något i stil med ”Jag bjuder på shots ikväll”, för att sedan gå och lägga sig i sängen 

igen. Höll jag den bilden uppe, höll jag också mig själv uppe, säger han. I efterhand känner han att 

bilden som han byggt upp av sig själv som en partykille tog över den han egentligen var.  

Bland de allra tidigaste av inläggen på Lundbergs blogg behöver man inte söka länge för att hitta 

festligheter, alkohol och bakfylla. Söndagen den 15 november 2009 skriver han följande: 

”Jag hade mer än gärna ägnat mer tid åt detta ikväll om det inte vore för min jävligt vidriga 

bakfylla jag för tillfället bearbetar. Det är nästan ett omöjligt projekt då jag har två 

månaders fylla som inväntar att få sätta klorna i mig nu när man inte super som ett djur 

längre. Det räcker med att man går i en trappa så skakas kroppen till lite och all alkohol 

som inte fått plats tidigare hoppas ut från sina gömmor i kroppen och så är det party igen 

på förra veckans vodka”.51 

Efter Paradise Hotel relaterades allt Cimon Lundberg gjorde till sex, berättar han under intervjun. 

Om han hade en frågestund på bloggen så frågades det om sex, var han med i ett radioprogram fick 

folk ringa in och fråga om sex, kärlek och relationer. Jag hade ju knappt haft sex innan jag var med 

i Paradise Hotel, säger Lundberg, men jag hängde på det tåget och ”avslöjade” att jag haft sex med 

runt femtio personer. Kort efter hans medverkan i Paradise Hotel deltog Lundberg även i 

realitysåpan Glamourama52 som pojkvän till en av huvudpersonerna, Michaela Forni.  

Nyheter24.se värvade under 2011 Lundberg som krönikör för spalten ”Sex & Blandat” och 

förklarar att valet var givet.53 Krönikorna ska handla om sex, kärlek och relationer förklarar 

Lundberg i en introducerande intervju på sidan. När Sveriges sexigaste twittrare skulle utses på 

Nyheter24.se54 år 2011 vann Lundberg med motiveringen att han är aktiv, rolig och snabb. 

 

Budskap 
I krönikan ”Sex och Blandat” skriver Lundberg blottande om sin relation med flickvännen Michaela 

Forni: 

” ’Ja, jag minns hur jag var säker på att det var något fel på dig i början. I hela tre veckor 

låter du mig vänta?  Jag förväntade mig världens minsta penis, och en dåre i sängen. Vad 

                                                
51 http://www.tv6.se/blog/cimon/2009/11/14/d%C3%A5-k%C3%B6r-vi 2012-05-22. 
52 Glamourama är en webb-tv-serie på TV3play ifrån 2010, som följer tre unga tjejers liv i karriär och privatliv. 
53 http://nyheter24.se/sexoblandat/508586-ny-kronikor-pa-sex-blandat-cimon-lundberg 2012-05-28. 
54 http://nyheter24.se/noje/566769-har-ar-sveriges-sexigaste-twittrare 2012-05-28. 
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annars skulle det kunna vara?’, sa min flickvän och drog undan mattan under fötterna på 

mig under middagen.” 

Efter att ha dejtat framför kameror är han mer återhållsam med vad han delar med sig av sina 

relationer. I en intervju säger han att det värsta han har gjort är att släppa in ett förhållande i 

bloggvärlden.55 När en relation tar slut så är det jobbigt nog och då vill man inte ha journalister som 

frågar om jag har misshandlat henne eller drogat henne eller gjort hennes vänner på smällen, säger 

Lundberg. Under rubriken ”första och sista gången” skriver Lundberg följande vädjan i sin blogg: 

”Det gör så förbannat ont, att jag inte sett mitt livs största kärlek i ögonen sen den natten 

jag lämnade henne. Den människan som gjort större avtryck i mig än någon annan jag 

tidigare mött. (…) Jag vägrar att sitta här med offerkoftan hårt virad runt min kropp. Men 

det här måste få ett slut. Jag kan inte blunda åt alla rykten, kommentarer, synpunkter och 

tankar från alla håll och kanter som bara fortsätter att infektera något jag håller så kärt. 

Sluta nu.” 

Han förklarar under intervjun att han numera håller sin familj och sina vänner utanför den offentliga 

bilden av honom. På Twitter den 22 maj 2012 klargör Lundberg detta ännu en gång: 

”Blir så ledsen när mina vänner blir utsatta för journalister som gräver bland mina 

relationer. Snälla lämna dom utanför detta.”56 

Lundberg anser att han i media är väldigt personlig. Han kan lägga ut en bild på när han sitter på 

toaletten eller berätta på bloggen om hur han ligger på badrumsgolvet i fosterställning och gråter. 

Budskapet i det är att man inte ska skämmas för sina känslor och vem man är, något som Lundberg 

starkt förespråkar.  

En intervju som Aftonbladet gjorde när Lundberg kom ut som bisexuell började jättebra, berättar 

han, men efter intervjun ringde de upp igen och sa att de glömt en fråga. ”Hur ser din dröm-man 

ut?”. För några år sedan hade jag nog tänkt; ”vad skapar rubriker?”, säger Lundberg. Istället svarade 

han att det är totalt irrelevant för intervjun och att han inte tänkte ge något svar. Journalisten fick 

alltså nöja sig med rubriken ”Har kommit ut som bisexuell”57 och det blev till slut som Lundberg 

önskat; mer informativt än häpnadsväckande. Lundberg pratar om osäkerheten och om att leva i 

skuggan av sig själv och artikeln mynnar ut i lyckan över att äntligen få vara sig själv: 

”Den absolut största vinsten ligger hos mig själv men kan jag bidra med något till andra så 

gör jag det alla dagar i veckan.”58 

                                                
55 http://www.cravingz.se/2012/02/02/cimon-fick-nog-av-bloggen/ 2012-05-28. 
56 https://twitter.com/#!/cimonlundberg 2012-05-28. 
57 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article14677065.ab 2012-05-03  
58 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article14677065.ab 2012-05-03 
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Att leva som bisexuell är provocerande för vissa och Lundberg skriver på Twitter om hur han 

bemöts av människor på stan: 

”Gick hand i hand med en kille igår från krogen. Folk skrek efter mig och skrattade. 

Sällskapet: "jaha, det är du" och gick. Så kan det gå”59 

Lundberg vill bryta normer och förespråkar att man pratar mer om känslor, tankar, kärlek och 

relationer. Han berättar att han lättare tas seriöst sedan han börjat jobba för ungdomar tillsammans 

med stora organisationer. Innan han kom ut som bisexuell ville han skärpa bilden av sig själv för att 

tas på allvar. Han tror att samma offentliggörande under perioden närmast efter Paradise Hotel hade 

inneburit en smutskastning av hans namn, snarare än som idag inneburit att hundra 

föreläsningsförfrågningar ramlat in. Idag skäms han för att han hamnade i rockstjärne-bubblan; det 

var så mycket yta och ingen värme, säger Lundberg i en intervju med Nyheter24.se.60 Trots att 

Lundberg försökt bryta sig loss ifrån dokusåpastereotypen nämns han än idag som ”Paradise Hotel 

Cimon” i diverse artiklar61. 

Förståelsen för att det är viktigt att upprätthålla den seriösa bilden är Lundberg väl medveten om. 

Han berättar under intervjun att han tänker igenom varenda text och uttalande som når ut till fler 

människor än hans vänner. Han har återigen skapat en blogg, men är väldigt mån om att glappet 

mellan den han är och den han framställs som i media är så litet som möjligt. Tidigare stämde de 

bilderna sämre överens med varandra.  

Jag vill inte bli någon Jesus, men samtidigt inte riskera att sabba den bilden jag byggt upp för att 

skapa förtroende hos ungdomar, säger Lundberg när frågan om festbilderna han publicerat på sin 

blogg tidigare under veckan kommer upp. Han förklarar att han hållit bilderna för sig själv i två 

veckor för att han inte varit säker på om det var rätt att publicera dem. 

Lundberg skriver i slutet av maj 2012 följande text om hur bilden av honom i media varit, men 

också om hur den har förändrats: 

”För tre år sedan var jag sex på två ben för många, ovetandes om att jag egentligen var 

närmare oskuld än någon hunk. Därefter tog karusellen fart, och plötsligt föddes ett nytt 

varumärke – Cimon Lundberg. Att bli sextrakasserad, och sedan skrattad åt har inte varit 

lätt, men det var verktygen jag fick jobba med för att nå dit jag är idag. Utskrattad, 

förlöjligad och ett ständigt trampande av vatten. Faktorer som byggt upp en krigare. 

                                                
59 https://twitter.com/cimonlundberg/statuses/196562494616109056 2012-05-28. 
60 http://nyheter24.se/noje/kandisar/504177-sondagsintervjun-cimon-lundberg 2012-05-28. 
61 https://twitter.com/#!/EmmaLonelyMutti/status/193051706437799937/photo/1/large 2012-05-11. 
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(…)Att arbeta som offentlig, och driva ett varumärke som ska driva och gynna en ung och 

känslig målgrupp kräver dagligen kontroll över alla situationer. Jag var inställd redan för 

tre år sedan, och hade min vision och plan klar. (…)”62 

4.2.2 Analys 

Lundberg valde att spela vidare på sin roll i media trots att den inte representerade den han 

egentligen var. Han utnyttjade det utrymme som de traditionella medierna gav honom i syfte att öka 

publiciteten kring hans personliga varumärke. Lundberg såg de traditionella mediernas potential att 

ge honom en plats i det offentliga rummet. I och med att han tog en plats i den offentliga sfären 

tilldelades han även en form av prestige i nöjesvärlden. Precis som i dokusåpan levde han även efter 

programmet kvar i en värld av fest, sex och alkohol. Cimon Lundberg blev mer eller mindre 

definitionen av en hunk, något som han valde att spela vidare på. Han valde att stå ut med 

stereotypbilden eftersom han upplevde att han vann på det i längden. Som Lundberg beskriver är 

dokusåpastereotypen en människa utan intellekt och med stort bekräftelsebehov.  

Lundberg red inte bara på medievågen utan stimulerade det kändisskap som den gav. Det finns en 

viss skillnad i att låta medieuppbådet vara som det är och att medvetet förstärka det. Genom att 

delta i ytterligare mediesammanhang med inriktning på sex så förstärkte han stereotypbilden som 

han blev tilldelad efter Paradise Hotel. Trots att dokusåpavärlden, som Lundberg säger, inte har 

särskilt högt anseende visar tittarsiffrorna ändå att det finns ett stort intresse för den sortens 

nöjesprogram. Någon form av prestige tilldelades Lundberg ändå efter dokusåpan, bland annat i 

vimlet av tjejer i Stockholms uteliv. 

Liksom Schneider skriver i sin teori kring hur stereotyper fungerar generaliseras ofta människor 

som tillhör samma grupp. Stereotypen är en förenkling av verkligheten som människan skapar sig 

utifrån sin omgivning. Forskaren talar om en övergeneralisering och förklarar att människor i en 

stereotypgrupp faktiskt är olika. Cantor och Mischel förklarar detta som att åskådaren tillskriver en 

människa en prototyproll utifrån hur andra människor med liknande egenskaper denne sett tidigare 

agerat. Lundberg förklarar att när han blev känd som ”partykillen” var den en stereotyp som han 

inte själv kände igen sig i. Han kände att glappet mellan stereotypbilden som visades av honom i 

media och den bild han hade av sig själv var stort. Det var jobbigt att leva med glappet så Lundberg 

tog en paus ifrån media för att låta den gamla bilden svalna. Uppehåll från media kan ses som ett 

strategiskt val för att ändra stereotypbilden och tilldelas en högre prestige. Genom att ta avstånd 

                                                
62 http://cimonlundberg.com/2012/05/vem-ar-cimon-lundberg/ 2012-05-28. 
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från den gamla rollen hade han en större chans att låta allmänheten skapa en ny uppfattning av vem 

han var. 

Lundbergs bild av medieträning är att den enbart går ut på att öka sitt utrymme i media. Han har 

inte funderat över aspekterna i medieträning där man kan få hjälp med hur man förbereder sig för 

mötet med media. Möjligtvis hade medieträning förberett Lundberg för medieuppbådet som 

väntade när han blev en offentlig person efter Paradise Hotel och snabbare lotsat in honom på den 

väg han ville gå. 

Weber menar att begreppet status innebär att människor delas in i grupper efter hur vi tillskriver 

varandra olika anseenden eller prestige. Den statusgrupp som dokusåpa-världen tillhör tilldelas inte 

speciellt mycket prestige eller högt anseende i samhället i stort. Lundberg har till viss del lyckats 

ändra grupp i samhällsskiktningen och lämnat dokusåpavärlden. Därför kan det vara känsligt för 

honom vad han publicerar för att inte falla tillbaka inom samma statusgrupp igen. Nu till skillnad 

från tidigare förklarar Lundberg att han tänker efter mer innan han publicerar något; till exempel 

bilder ifrån fester. Detta för att lugna partykillen och få den seriösa bilden av honom att träda fram.  

I början av Lundbergs tid i offentligheten hade bruset som uppstod i media, en större roll i 

kommunikationsmodellen och han kände att det var svårt att styra hur han framställdes. Hans 

åsikter och budskap kom inte fram på de sätt han tänkt sig utan mycket av det som skrevs om 

honom var nedvärderande. De traditionella medierna förstärker den stereotyp som deltagarna i 

Paradise Hotel kategoriseras in i och det är svårt att bryta sig ur den roll som man tillskrivs. 

Lundberg har till viss del brutit sig ur den stereotyp som han tillskrevs men kan än idag 

kategoriseras som ”Paradise Hotel Cimon” i vissa artiklar. Detta påvisar hur svårt det är att ta sig ur 

en stereotypbild. 

Möjligheten att styra bilden av vem Cimon Lundberg är upplever han som svårare i de medier där 

han själv inte är den som kodar budskapet. I exemplet som tas upp när han hamnar i livesändning 

med von Sivers med en illusion om vad programmet ska handla om får han en chock. Agendan för 

programmet är satt redan innan, men själv hade inte Lundberg fått rätt information om vad 

programmet skulle handla om. Att inte ge Lundberg fullständig information innebar att han inte 

själv kunde styra över det budskap som sändes ut, väl i livesändning var det för sent att göra något 

åt. Lundberg har inget emot att tala om att hans pappa sitter i fängelse, men han förklarar efteråt 

tydligt i ett radioprogram i Radio1 att han inte vill vara något snyft-offer. Radioprogrammet som 

han sänder tillsammans med Cissi Wallin en gång i veckan är en chans för honom att direkt sända 

ut ett budskap. Utöver det ser han stora möjligheter i att förmedla ett budskap i de sociala medierna, 

som han ser som ett komplement till de traditionella medierna. Kommunikationen i 
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kommunikationsmodellen kan i och med sociala medier förenklas eftersom Lundberg genom dem 

själv kan styra budskap och bruset blir därmed mindre. Som tidigare nämnt har han i de traditionella 

medierna inte samma möjlighet att se till att rätt budskap kommer från sändaren, honom själv, till 

mottagaren, allmänheten. 

Lundberg pratar om sin blogg som sitt främsta verktyg och han väl medveten om hur mycket makt 

den gett honom. Enligt Lundberg har de sociala medierna genererat en stor grupp av människor som 

är intresserade av hans budskap. Han använder de sociala medierna för att samla inspiration, 

inspirera, diskutera och interagera. Av statistiken i tabell 4.3 att döma stämmer det som Lundberg 

säger angående att han främst använder Twitter som ett forum för interaktion. Det kan tydas som att 

kommunikationen med intressenter för honom är en väsentlig del av Twitter. Att han har 11 687 

followers mot genomsnittets 62 personer visar också att han har en mängd intressenter. Endast 7% 

av de som använder Twitter i Sverige har skrivit fler än 1000 tweets. Lundberg är en av dessa flitiga 

twitteranvändare, med sina 22 990 tweets. 

Lundberg använder även de sociala medierna för att dela med sig av sitt liv och sin vardag och 

säger själv att han är väldigt personlig på dessa forum. Gränsen mellan privat och personligt är en 

subjektiv fråga. Liksom Habermas talar om i sin teori kring privat och offentligt skiljer man gärna 

på dessa två. Aktsamheten kring att dela med sig för mycket av det privata är stor. I intimsfären, 

tillsammans med familj och vänner, diskuteras känslor och moral. Lundberg är dock relativt 

generös i att dela med sig kring känslor och moral. Det som Lundberg anser vara personligt skulle 

utav många kategoriseras som privat. Att försöka urskilja en gräns mellan det han anser vara privat 

och personligt är relativt svårt. Däremot kan man se vissa exempel på det som han inte delar med 

sig av i det offentliga. Det som direkt rör intimsfären, familjerelationer och kärleksrelationer, har 

Lundberg valt att inte dela med sig av. Tidigare har han delat med sig med sina kärleksrelationer 

men efter det stormiga slutet på hans senaste relation gör han inte det längre.  

Som Habermas skriver är offentligheten en plats för representation och en möjlighet att framhäva 

sig själv. Representationen knyts ofta samman med till exempel insignier som kännetecken och 

vapen. C:et i Cimon är ett sätt att skapa sig ett namn i offentligheten men också för att bli 

ihågkommen och lättillgänglig för allmänheten. Habermas talar om den representativa 

offentlighetens med personliga attribut så som vapen, tilltalsformer och klädsel. Lundbergs C är ett 

av nutidens personliga attribut som får honom att sticka ut ifrån mängden.  
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4.3 Fredrick Federley 

Fredrick Federley, född 1978 i Köping i Västmanland, är riksdagsledamot för Centerpartiet. Han är 

uppvuxen i Kungsör och engagerade sig där i Centerpartiet hösten 1994. Mellan år 2002 och 2007 

var han ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund. År 2006 valdes Federley in i riksdagen, där 

hans huvudansvar är migrationsfrågor. Utöver sin politiska karriär är Federley även bloggare och 

radiopratare på Radio1. Federley är med sina dryga 14 000 followers på Twitter en av de mest 

aktiva politikerna inom sociala medier. Federley skrev år 2010 boken ”Bara jag”, som är en biografi 

över hans politiska karriär samt personen bakom den. Federley bloggar på 

www.federley.blogspot.se. 

4.3.1 Empiri 

I detta avsnitt presenteras data hämtad ifrån utförd intervju med Fredrick Federley samt data ifrån 

Twitter, bloggar, artiklar, radioprogram och TV-program där han medverkat. Den data som 

presenteras utan referenser är hämtad ifrån studiens intervju den 25 april 2012. 

 

Tabell 4.5 Urvalsstatistik Fredrick Federley 

I diagrammet nedan visas information om Fredrick Federley hämtad den 21 maj 2012. 

Namn 
 

Fredrick 
Federley 

Sysselsättning Riksdagspolitiker 
( C ) 

Har blogg x 
Senaste 

blogginlägg 2012-03-21 

Har Twitter x 
Twitternamn @federley 
Antal tweets 72 788 stycken 

Antal followers 14 428 personer 
Utgivna böcker "Bara jag" 

 

Tabell 4.6 Blogganvändning Fredrick Federley 

Statistik över antalet blogginlägg i Federleys blogg, hämtad den 21 maj 2012. 

År 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
maj 

Antal 
inlägg 22 614 805 711 544 448 252 88 6 
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I tabell 4.6redovisas hur många inlägg Federley gjort på sin blogg sedan han startade den år 2004. 

Flest antal inlägg skrevs under år 2006 och sedan dess har inläggen succesivt minskat. 

 

Tabell 4.7 Twitteranvändning Fredrick Federley 

Statistik över Federleys twitteranvändande 15-21 maj 2012. 

 

Datum 
@federley 

Totalt antal 
inlägg 

Antal 
replies 

Antal 
retweets 

Antal 
tweets 

15 maj 121 112 4 5 
16 maj 143 127 4 12 
17 maj 45 34 0 11 
18 maj 57 46 5 6 
19 maj 43 40 2 1 
20 maj 25 15 5 5 
21 maj 8 1 1 6 
Totalt 442 375 21 46 

 

I tabell 4.6 redovisas Federleys användande av Twitter under en slumpvis vald vecka. I tabellen går 

bland annat att utläsa majoriteten av tweetsen är replies, alltså svar på andra användares tweets. 

 

Kommunikation i traditionella medier 
Federley berättar att han varit i kontakt med media frekvent ända sedan 1994 då han började sin 

resa i Centerpartiet, Kungsör. Det började med att Kungsörs kommun skulle starta en 

gymnasieskola och Federley tyckte att det var ett dåligt beslut. Han, tillsammans med flera aktiva, 

skickade in insändare till tidningen, startade demonstrationer och namninsamlingar, ställde frågor 

på kommunfullmäktige och efter det har det rullat på. När frågan om Federley har medietränats 

kommer upp svarar han ja, men förklarar att medieträningen kom alldeles för sent, bara för något år 

sedan. Om han hade fått den för 10-12 år sedan tror han att han hade haft större nytta av den. 

Eftersom jag varit med i media så mycket så är jag van, jag fick högsta betyg, berättar Federley. Om 

han haft möjligheten att medietränats när han började sin politiska bana hade han varit intresserad 

av den konkreta träningen; att formulera sig kort och ge korta svar. Han förklarar att många faller i 

fällan att försöka förklara saker och snurrar in sig i sina egna resonemang. 

Fredrick tycker att det finns en skillnad mellan bilden han har av sig själv och bilden media har 

skapat. Han skrev en bok om sig själv år 2010 för att han var trött på bilden av honom som en 

stureplans-kille, född med silversked i munnen. Han förklarar att han är uppväxt på 
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existensminimum i en liten villa i Kungsör. Nya cyklar och datorer fanns det inte utrymme för och 

Federley mår inte dåligt över det, men han vill att historien ska beskrivas rätt. Jag vill bara vara mig 

själv, säger Federley under intervjun, på frågan om vem han vill vara i media. 

Federley säger att han väljer bort media när han inte känner att han är insatt i ämnet. Tidigare i sin 

karriär läste han in sig på ämnet för att kunna svara på frågan, men idag väljer han istället att låta bli 

att svara om det inte är angeläget. Att selektivt välja vilka intervjuer han deltar i är för honom en 

strategi. 

Federley tycker att traditionella medier alltför ofta tar saker ur sitt sammanhang och skapar artiklar 

och formuleringar som inte alltid visar en rättvis bild.63 Enligt honom själv har han ett flertal gånger 

blivit misstolkad och felciterad i de traditionella medierna. Under 2010 var det stor uppståndelse 

kring en artikel om Federley i Aftonbladet64. Historien om Federleys alterego Ursula, en dragqueen, 

har tagits upp i flera medier och Federley har kommenterat händelsen i bland annat Tv-intervjuer 

och blogginlägg. Historien börjar efter att han tackat ja till att göra ett reportage på en transfestival 

på Kanarieöarna. Federley berättar att han gjorde en artikel som han tog betalt för, men att det hela 

framställdes som att han var på ”bjud-lyx-resa”, sponsrad av Norwegian65. Aftonbladet skriver i 

ledaren:  

”Riksdagsledamoten Fredrick Federley (C) bjöds på en lyxsemester på Gran Canaria, 

sponsrad av flera företag. Men han ser inga problem med resan: – Nu var det Ursula som 

åkte dit. Det är min dragpersonlighet.”66 

Trots detta menar Federley att han struntar helt i skriverierna kring Ursula, han låter dem hållas. 

Federley tror inte att Ursula påverkar Centerpartiet negativt. Han tycker att man ska få vara den 

man är och inte den som människor förväntar sig att man ska vara.67 Han förstår att media vill göra 

en grej av att en riksdagsledamot även kan vara dragqueen och att de därför skapar något att skriva 

kring det. Efter artikeln med ”bjud-lyx resan” skriver Federley ett inlägg på sin blogg68 där han 

förklarar sin version av ”mediekarusellen”. I inlägget skriver han att han inte riktigt förstår vad 

journalisten egentligen ville med artikeln och vad som faktiskt diskuteras i den. Han berättar på 

bloggen hur hela ”intervjun” gått till och att Aftonbladet ringde ett hastigt samtal till honom när han 

                                                
63 http://federley.blogspot.se/2010/10/nar-media-satter-agendan.html 2012-05-22. 
64 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12149865.ab 2012-05-08. 
65 Norwegian Air Shuttle är ett norskt lågpris bolag grundat 1993. 
66 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12149865.ab 2012-05-08. 
67http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=fredrick_federley_forsvarar_bjudresan_som_transa&v
ideoid=933939 2012-05-22. 
68 http://federley.blogspot.se/2010_02_01_archive.html 2012-05-24. 
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var på väg ut. Något längre samtal blev de inte, men några lösryckta kommentarer fick de ut som 

bygger upp hela artikeln på, menar Federley.  

I intervjun nämner Federley även ett annat exempel på när han har blivit feltolkad i mötet med 

traditionella media. I första numret av Kollega69 deltar Federley i en artikel som grundar sig i ett 

flertal tillfällen då han har blivit intervjuad. Federley berättar om en artikel som ett exempel på där 

journalisten vinklat och misstolkat det han sa. Ett av dessa är där han var irriterad över en motion 

som Socialdepartementet tagit upp kring BMI, vikt och lagstiftning kring detta. Han förklarar att 

han tycker att människor får se ut precis som de vill men att man inte ska kasta sten i glashus, utan 

själv agera föredöme innan man lagstiftar saker kring vikt. Summan av artikeln blev att ”Fredrick 

Federley tycker att Kenneth Johansson70 borde ut och jogga!”, vilket inte alls var vad Federley 

menat. I artikeln står följande: 

”Titta på ledamöterna i socialutskottet; de är sannerligen inga hälsoprofeter. Medelvikten 

är inte särskilt låg. Men de bryr dem sig inte om, istället producerar de papper om hur vi 

andra ska bete oss. Ordförande Kenneth Johansson väger lätt 120 pannor. Vore det inte 

bättre om han visade föredöme och gick ner lite i vikt. Med den kroppshyddan behövs 

kanske inte så mycket motion för att få kalorierna att flyga” 

I samma artikel menar Federley att hans föräldrar framställdes som langare till ungdomarna. 

Sanningen var den att de nattvandrade och körde hem de som blev för fulla på festerna, berättar 

han. I artikeln står det: 

”Föräldrarna var av den sorten att de alltid var med på traktens ungdomsfester, skjutsade, 

vakade och torkade spyor om så behövdes” 

Den journalisten har förbrukat allt förtroende och jag skrev i min blogg att jag inte kommer att ta i 

denne med tång i framtiden. Han tror att en rimlig anledning till att hans budskap förvrängdes var 

att den var en del av det första numret av tidningen och journalisten ville skapa en intressant och 

nöjesinriktad artikel för att dra läsare till den nya tidningen. Förutom det som diskuteras i 

uppsatsens intervju kommenterar Federley Kollegas artikel på sin blogg:  

”Nu har så artikeln i tidningen Kollega kommit ut på nätet. Och det finns så mycket mer att 

kommentera. Men jag ska uppehålla mig vid två saker som rör mina föräldrar. Det visar 

också på hur seriöst materialet är hanterat och det ger väl sin förklaring till det andra som 

finns med. (…) Det ena handlar om de syskon jag har fått extra i mitt liv och de barn som 

                                                
69 http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=8zrtv0kj&gInitPage=1 2012-05-29. 
70 Kenneth Johansson, född 1956, riksdagsledamot för Centerpartiet och ordförande för Socialdepartementet sedan år 
2006.  
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alltid funnits i kring oss till att börja med. I artikeln står det att de är 

förståndshandikappade. Och det är de inte.”71 

Det som Federley reagerade på i artikeln kring sina bonussyskon var när journalisten skrivit: 

”De hade sommarbarn och fungerade som familjehem för förståndshandikappade under 

hela uppväxten” 

 

Kommunikation i sociala medier 
I allmänhet har politiker räknats som dåliga interaktörer på de sociala medierna.72 Federley däremot 

ligger tillsammans med Göran Hägglund och Gudrun Schyman i topp bland de politiker som är 

duktigast på sociala medier.73 

Federley uppskattar den direkta interaktionen som Twitter skapar. När han får tid över twittrar han 

så mycket han kan. Han jämför med för trettio år sedan när någon ville få tag på en 

riksdagsledamot. Då fick man ta fram skrivmaskinen, skriva ett brev, posta det, vänta några dagar 

på att det kom fram och sedan ytterligare en månad för på ett svar. Idag har man ofta svar på en 

kvart om man kontaktar mig, säger Federley. Han ser det som att man idag ständigt lever med den 

digitala världen parallellt med den analoga.74 Han beskriver sin växande förtjusning av Twitter och 

menar att det beror dels på interaktionen som möjliggörs mellan användare och dels av den snabba 

och enkla inläggstypen. Det är inte Twitter i sig som är socialt utan det är människorna och deras 

kommunikation.75 Han menar att Twitter är enklare än bloggen, kommunikationen är direkt och det 

krävs inte speciellt mycket eftertanke.76 Det tar tid att skriva blogginlägg och Federley berättar att 

han sällan har tid att sätta sig vid datorn och skriva ett blogginlägg numera. Dessutom twittrar han 

oftast via mobilen som han alltid har med sig. Federley beskriver Twitter i sig som ett mer socialt 

medium än bloggen.77 Federley menar att det är mottagaren som skapar uppfattningen om vem man 

är som offentlig person genom de intryck de får av traditionella och sociala medier. Traditionella 

medier förmedlar genom artiklar och reportage en bild och de sociala medierna är ett medel för att 

komplettera den bilden.78 

                                                
71 http://federley.blogspot.se/2008_01_01_archive.html 2012-05-24. 
72 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politiker-nobbar-twitterkontakter_4195547.svd 2012-05-24. 
73 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/politik/valet2010/politiker-sagas-av-natexperter_5111605.svd 2012-05-24. 
74 http://www.tv4.se/1.2308131/2011/10/03/fredrik_federley_berattar_om_partiets_fornyelse 2012-05-24. 
75 http://federley.blogspot.se/2010_02_01_archive.html 2012-05-24. 
76 http://www.tv4.se/1.2308131/2011/10/03/fredrik_federley_berattar_om_partiets_fornyelse 2012-05-20. 
77 http://federley.blogspot.se/2010_02_01_archive.html 2012-05-24. 
78 http://www.tv4.se/1.2308131/2011/10/03/fredrik_federley_berattar_om_partiets_fornyelse 2012-05-20. 
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Bloggens bristande inflytande i samhällsdebatten och dess relation till de traditionella medierna 

kommenterar Federley i sin blogg efter att ha läst en artikel i Göteborgs Posten79 från 2010. 

Journalisten i artikeln skriver om att det är en illusion att bloggen på något sätt skulle tillföra någon 

diskussion om det demokratiska samhället. I artikeln skriver han att av de 50 största bloggarna i 

Sverige är övervägande modebloggar. Journalisten menar att allmänheten inte läser bloggar i syftet 

att få en ökad kännedom kring samhällsdebatten, utan för att hitta en klänning för kvällens 

festligheter. 

I ett blogginlägg några dagar efter att artikeln publicerats skriver Federley ett långt inlägg där han 

kritiserar journalisten i GP. Han skriver att det är ett tydligt exempel på att författaren inte har 

kommit djupare in i förståelsen för bloggar, Twitter och relationen mellan traditionella och sociala 

medier. Federley anser att det finns många anledningar att reflektera över de argument som 

författaren presenterar och han framför sina tankar och idéer genom att citera och kommentera 

artikeln i blogginlägget. Han skriver bland annat: 

”Sedan denna blogg startade i september 2005 har den varit citerad, återgiven, startat 

diskussioner, startat rabalder och väckt känslor många gånger i de traditionella medierna. 

Detsamma är det med många andra bloggare vare sig de är riksdagsledamöter eller inte.” 

I allmänhet anser Federley att de sociala medierna bidrar till att minska avståndet mellan skribent 

och läsare. Han menar att det oftast finns möjlighet till en direkt interaktion dem emellan och att 

bloggen medför ett bredare perspektiv för opinionsbildaren. 

Federley bedömer att bloggens syfte inte är att utmana traditionella medier. Han menar att de 

sociala- och traditionella medierna är beroende av varandra att de kompletterar och stärker 

varandra. Han menar att ett blogginlägg kan nå ut till en bred publik och dess budskap har 

möjligheten att spridas. Den ger möjlighet till en interaktion och en dialog som tidigare inte var 

möjlig och bloggosfären har kraften att påverka.80 

På Twitter är Federley inte så noggrann med vad han skriver. Han berättar att stavfel ofta 

förekommer i hans tweets och att han inte reflekterar så mycket innan han skriver. Han berättar om 

sådant som han gör. Han tror att han präglats mycket politiskt och tycker att han känner instinktivt 

vad man kan skriva. Att som typisk 70-talist vara ironisk på Twitter fungerar inte särskilt bra har 

Federley upptäckt eftersom människor inte förstår att han skojar. Han är därför väldigt noggrann 

med att använda smileys när han skriver något ironiskt eftersom folk verkar tro att 

riksdagsledamöter inte har någon humor överhuvudtaget. Det finns många fördelar med Twitter, 

                                                
79 http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.327391-bloggosfaren-ar-en-medieanka 2012-05-24. 
80 http://federley.blogspot.se/2010_03_01_archive.html 2012-05-24. 
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säger Federley, eftersom han där kan berätta för väljarna vad han sysslar med och dessutom 

interagera. Han tycker att det är viktigt att de får se människan bakom rollen.  

 

Representation 
Federley berättar att han tycker att det är viktigt att vara tillgänglig för allmänheten eftersom de har 

överlåtit makten till honom som politiker. Han försöker skapa en relation till väljarna så att de ska 

få insikt i hur kan resonerar. Han berättar också under intervjun att han inte har några direktiv att 

anpassa sig till, det fungerar inte så, säger han. Hans uppfattning är att han är vald av väljarna och 

att han har deras förtroende att göra det han tycker är bra.  

Federley berättar att det jobbigaste med att vara offentlig person är att man är påpassad hela tiden. 

Som politiker förväntas man arbeta jämt och man blir ifrågasatt om man gör andra saker. Han 

förklarar också att man måste tänka sig för i alla offentliga miljöer. Om man känner att man är ”lite 

på lyset” efter avecen på en middag så är det bara att gå raka vägen hem, annars kan det bli 

skrivierier. Federley berättar att han kan känna att media hellre väljer att berätta om när han är på 

galapremiär och dricker champagne än när han gör viktiga och seriösa saker. Ingen fotograferar 

honom när han ligger på ett halvsunkigt hotell i Ronneby och tittar på ”Let’s dance”, men media 

skriver gärna ”Centerns riksdagsledamöter frossar i champagne”. Han tycker att det är 

problematiskt att media inte huvudsakligen granskar det de gör dagligen eftersom det skapar en 

skevhet i bilden av vad politiker gör.  

 

Budskap 
Strax innan valet 2010 blev Federley misshandlad utanför sitt hem i Hammarbysjöstad. Efter 

misshandeln ställde Federley upp i en intervju i Nyhetsmorgon på TV4. I intervjun diskuterar de 

händelsen och motivet till misshandeln. Federley anser att man är hårt utsatt som politiker och att 

det är en del av att vara en offentlig person men det borde inte vara det. Han berättar att han efter 

incidenten inte tänker lägga sig platt och ge upp. Ger man upp så innebär det att man har låtit de 

onda krafterna vinna och det tänker han absolut inte göra.81 

Federley ser potentialen i media för att nå ut med ett budskap. Detta gäller inte bara hans politiska 

åsikter utan också i sakfrågor som han personligen brinner för. Federley berättar att hans bästa 

barndomskompis dotter gick bort i cancer nyligen och det har varit ett ämne som återkommit på 

hans Twitter. Han berättar att det är viktigt för honom att få skriva om det för att processa förlusten 
                                                
81http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=fredrick_federley_berattar_om_misshandeln&videoid
=1068302 2012-05-22. 
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av den jättesöta lilla tjejen, men också hur viktigt det är att få ett konkret fall på Barncancerfondens 

annons för att stödja kampen mot barncancer. I annonsen syns fyra stolar, men bara på tre av dem 

sitter det barn. Den fjärde stolen står tom och representerar den fjärdedel av alla barn som drabbas 

av cancer som inte överlever. I Federleys fall får den fjärde stolen ett ansikte.  

Angående sitt privatliv resonerar Federley så att han delar med sig av det han tycker är roligt eller 

gulligt, som när hans kille köpt favoritvinet och blommor när han kommer hem. Annars håller han 

helst sitt privatliv utanför offentligheten, speciellt sin dotter, eftersom hon inte själv valt sina 

föräldrar och offentligheten.  

4.3.2 Analys 

Federley upplever att hans medieträning kom för sent in i bilden och han säger att han önskar att 

han haft den tidigare. Han har istället fått träna sig själv till att bli så medievan som han är idag. 

Möjligen hade medieträning hjälpt Federley mer om han fått den innan han blev en så pass offentlig 

person. Eftersom rollen som politiker innebär att man representerar ett parti måste man vara 

medveten om hur man uttrycker sig. Korta och välformulerade budskap underlättar för att 

budskapet ska nå fram.   

Stereotypen av en politiker är enligt Federley någon som inte har humor och som jobbar dygnet 

runt, dessutom inte speciellt duktig på att använda sociala medier. I många anseenden är Federley 

raka motsatsen till den stereotypiska bilden av den politiker han pratar om. Att han uppträtt som 

dragqueen, är ironisk och duktig på att interagera i sociala medier får honom att skilja sig från 

mängden av riksdagspolitiker. Skildringar som bryter normer är mer intressant för medievärlden än 

sådant som är vanligt förekommande. Av någon anledning framställdes Federley i början av sin 

karriär som en kille som regelbundet befann sig på Stureplans krogar, Stockholms metropol för lyx 

och flärd. Hur den bilden av honom uppkom är oklart då han kommer ifrån en arbetarfamilj i en 

liten ort i Mälardalen långt ifrån Stockholms nattliv. En stereotyp behöver som Lippman skriver 

inte spegla en korrekt bild av verkligheten och detta är ett exempel på att man efter förutfattade 

meningar skapar sig olika uppfattningar. I intervjun utrycker Federley att han ”bara vill vara sig 

själv”, vilket tyder på att han inte vill kategoriseras in i något fack, varken som tråkig politiker eller 

stureplans-kille. Federley menar att han försöker komplettera medias bild genom att kommunicera 

ett budskap över de medier som han själv kan styra; sin bok, Twitter och bloggar. Att Federley 

kände behovet av att släppa en självbiografi efter fyra år i rampljuset förklarar han som nödvändigt 

för att själv få förklara vem han är.  
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Han använder ständigt sin blogg som ett medel för att diskutera och förklara artiklar och skriverier 

om honom där han tycker att han framställs på ett felaktigt sätt. Artikeln och skriverierna om Ursula 

visar att media försöker skapa rubriker, det finns ett visst nöjesvärde i historien. Federley använder 

bloggen som ett verktyg för att rätta till bilden som traditionella media har skapat. I 

kommunikationsmodellen beskrivs hur en sändare har en idé om ett budskap som denne vill 

förmedla. Med media som brus är det inte säkert att detta går fram på önskat sätt. Vad som 

egentligen hände är upp till läsaren att skapa sig en uppfattning om, men för Federley blir bloggen i 

detta fall ett verktyg för att förklara och tydliggöra situationen från sitt perspektiv. Något som utan 

sociala medier hade varit svårt. I de sociala medierna har Federley möjligheten att själv vara 

sändare och därför finns mindre risk för brus. Intimsfären som Habermas beskriver tycks vara extra 

intressant för journalister att titta på. Kombinationen av att inte själv vara sändare och att ens familj 

hängs ut kan tyckas svår att förhålla sig till, men Federley tar sin chans att förklara sig på sin blogg. 

Den nya tillgängligheten ger en större möjlighet till interaktion och den går snabbare nu än förut. 

Kommunikationsmodellen får både en direkt och kvick länk mellan sändare och mottagare. Den 

offentliga personen är inte längre skild från sina fantaster. I Federleys fall är det ganska tydligt att 

han använder de sociala medierna för att stärka den personliga bilden av vem han är, mer än bara en 

politiker. Han talar om vikten av att interagera och kommunicera med sin omgivning och framför 

allt sina väljare. Av statistiken i tabell 4.5 att döma stämmer det som Federley påstår om att 

interaktionen på Twitter är viktig. Han har där en chans att skapa en personlig relation till sina 

väljare och intressenter. Att Federley har 14 428 followers mot genomsnittets 62 personer visar 

också att många är intresserade av det han skriver. Endast 7% av de som använder Twitter i Sverige 

har skrivit fler än 1000 tweets. Federley är en av dessa flitiga twitteranvändare, med sina 72 

788tweets.I tabell 4.6 går att utläsa att Federley använde sin blogg mest aktivt under år 2006 och 

sedan dess har inläggen avtagit. Han berättar att han tycker att Twitter är lättare att använda 

eftersom det är möjligt att använda även i mobiltelefonen. Ett tydligt exempel på den representativa 

offentligheten som Habermas nämner kan man se hos Federley i hans roll som politiker. Eftersom 

offentligheten är ett forum för att vinna erkännande och skapa förtroende gäller det att vara 

representativ i rollen som politiker. Detta innebär för Federley att både vara tillgänglig men i vissa 

fall mer restriktiv än han tidigare var innan han antog sin roll inom politiken. När Federley säger att 

han inte har några direktiv ifrån partiet är det införstått att han inte bör säga vad som helst, i respekt 

för sitt parti. Som Weber skriver i sin teori handlar partibildning om en grupps gemensamma 

intressen och åsikter. Att bryta mot partiets grundläggande värderingar skulle kunna innebära 

förödande konsekvenser för både honom och hans parti. 
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Den borgerliga offentligheten som Habermas beskriver som ett rum för debatt har i dagens samhälle 

öppnats upp för allmänheten. De personer som idag är verksamma inom det ”offentliga” är hyllade 

och kritiserade av allmänheten. De traditionella och sociala mediernas bidrag till ökad tillgänglighet 

har gjort befolkningen, allmänheten, till dess största kritiker. Idag kan vem som helst i Sverige ta 

del av den information som sprids med hjälp av en dator, telefon, tidning eller radio och det är i 

dagens samhälle betydligt svårare att undanhålla och censurera det innehåll som sprids. 

Kärnfamiljen och relationer, det som enligt Habermas tillhör den del av privatsfären som han kallar 

för intimsfären, försöker Federley hålla utanför det offentliga. Han försöker vara personlig utan att 

vara direkt privat. Som offentlig person är det viktigt för honom att upprätthålla en gräns mellan 

social- och intimsfären. Federley har dock möjligheten att använda sin roll som offentlig person till 

någonting som är viktigt för honom. I fallet med hans barndomsväns dotter som gått bort i cancer 

tar han risken att vara utlämnande och privat i syfte att förmedla ett gott budskap. Det finns en 

skillnad i att själv göra valet att vara privat och att bli utsatt för journalister som söker i ens privatliv 

och man själv inte har möjligheten att välja om man vill dela med sig.  

4.4 Sammanfattande analys 

Både Federley och Lundberg upplever en skillnad mellan traditionella och sociala medier. Den 

främsta skillnaden verkar vara möjligheten att själva påverka budskapet. De anser sig kunna styra 

sitt budskap mer i sociala medier än i traditionella. Båda upplever att det i vissa situationer uppstår 

ett glapp i hur traditionella medier framställer dem och hur de själva upplever sin person. De sociala 

medierna verkar som ett komplement till de traditionella där möjlighet till korrigering finns. I de 

sociala medierna finns en chans att lätt interagera med sina läsare och väljare. De upplever även att 

de som aktivt följer dem på de sociala medierna är en grupp av intressenter tillskillnad från den 

breda massa som traditionella medier når. 

Habermas nämner den kommersialisering som massmedia genomgått och respondenterna kan 

känna igen sig i att de traditionella medierna främst väljer att rapportera kring det som har ett högt 

nöjesvärde.  

Thörnberg råder sina klienter att tala sanning och vara sig själva, något som både Federley och 

Lundberg försöker eftersträva. De båda offentliga personerna säger att de inte medietränats i början 

av sin karriär, utan själva lärt sig att hantera media. Federley har på senare tid blivit medietränad, 

men han säger att den kom för sent för att göra någon nytta.  

Thörnberg säger att man kan dra nytta av att vara personlig i media, men föreslår att man inte är 

privat. Detta är både Federley och Lundberg medvetna om, även om de förhåller sig till det på olika 
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sätt. De är alla överens om att intimsfären som Habermas talar om inte hör till det offentliga 

samtalet. Men att vara personlig på de sociala medierna ger läsarna en möjlighet att relatera till 

dem.  

Thörnberg menar att en regelbunden uppdatering är väsentligt för att behålla sina intressenter på de 

sociala medierna, vilket både Federley och Lundberg är. Lundberg håller både Twitter och blogg 

väl uppdaterade, däremot har Federley numera minskat användningen av sin blogg. Båda 

respondenterna lägger största vikten på att svara på andra användares tweets, genom så kallade 

replies, på Twitter. 

Federley och Lundberg är överens om att de i början av sin karriär var mer intresserade av att synas 

i traditionella media för öka sitt utrymme där. Efter några års erfarenhet är de nu mer selektiva i vad 

de tackar ja till i traditionella medier. Thörnbergs påstående om att du själv styr bilden av vem du är 

genom att välja dina offentliga framträdanden i traditionella medier är alltså något de upptäckt med 

åren. 
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5. Slutdiskussion 

5.1 Slutsatser 
Hur uppfattar offentliga personer sin möjlighet att uttrycka sig i traditionella och sociala medier? 

 

De offentliga personerna i denna studie upplever att traditionella medier är svåra att uttrycka sig i 

och styra över. En rimlig tolkning är att detta beror på att de offentliga personerna där inte alltid är 

sändare och kodare av budskapet själva. 

De upplever att traditionella medier i vissa fall skapar en felaktig bild av vem de är, ett glapp. 

Glappet kan rimligen bero på att stereotyper som skapas är övergeneraliserade och därför inte 

stämmer överens med den enskilda individen. 

De sociala medierna upplevs av de offentliga personerna som en chans att själva koda och sända ut 

ett budskap. De anser att de sociala medierna är ett verktyg för att korrigera glappet som de 

traditionella medierna skapat. De sociala medierna upplevs även som en plattform för de offentliga 

personerna att interagera med sina intressenter. 

Respondenterna upplever att budskapet kan påverkas beroende på hur man väljer att formulera och 

uttrycka sig i olika mediesammanhang. De semantiska problemen som tas upp i 

kommunikationsmodellen uttrycker vikten av att uttrycka sig noggrant för att budskapet ska tolkas 

på rätt sätt.  

Studien tyder på att de offentliga personerna försöker att uttrycka sig personligt men inte privat i 

traditionella och sociala medier. Expertutlåtandet samt Habermas teorier kring offentligt och privat 

menar även de att det är fördelaktigt att dra en gräns för vad som är privat. 
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